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liffchsakrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer.
Generalagentur för Finland, Hagasundsgatan %

oaram~<S/aået
Tidning för Helsingfors

Georg Wikströms skrädderi
Teatrar och Konserter. Östra Henriksg. N:o 1,

/ centralV
/^ __T"3T__. \
/ Varmlufts- och \
/ Basängbad rekommenderas. \

Lagret är stort och välsorteradt. j
! Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
Il höranvändes.Prisenberäknas myk-
ket moderata.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

1898.N:o 27 Söndagen den 6 November
DANIELNYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

SVENSKA TEATERN. SUOM. TEAATTERI.
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Söndagen den 6 November 1898 Sunnuntaina Marrask. 6 p. 1898

Johannes.7,30 e. ni

<Soåt£öpsf öreställning.
Murhenäytelmä s:ssä näytöksessä (6:si kuvaelmaa ja proloogi.)
Kirjoittanut: Herman Sudermann. Suoment. Irene jUcnd-lin.

i^mÉ, fi?ec_. Henkilöt

Herodes Antipas,tetrarkka Galileassa .
Herodias
Salome, hanen tyttärensä....
Vitellius, Syrian legaatti ....
Merokles,puhuja "» Herodes Antipan
Gabalos, syynalamen( bovimiehiä..lahad, leviitta .
Johannes, kastajaksi kutauttu .
Josapliat,1vf^HTaö [llänen opetuslapsiaan
Manasse, IJael, Josaphatin vaimo ....
Hadidja, palvelijatyttö linnassa.
Mirjam,
Abi, > Salomen leikkitovereita .
Maecha,)
Mesulemeth, kerjålaisnainen
Amasai, \ farj3eaiaisia. ...Jorab. f
Eliakim, 1Pasur, > Jerusalemin porvareita.
Haclimoni, )
Simon Galilealainen
_'n 1" galilealainen
Halvattu
,'." roomalainen sotamies
Vanginvartia

Lustspeli5 akter af <_. T. Moser och

F. v. Scliöntlian

Personerna

Heindorf, godsegare.
Matilda, hans hustru

Hr ,M almström!
Fn^_BrMidej^H
Frie Söderström

lika Etvös,hans systerdotter .
Aune Hiller, likas sällskapsdam
Henkel, rådman

liasson.

Hr Svedberg
råns hustrt Frk Tchernichin

Elsa, hans dotter Fru Stavenow
Hr Lindroth.
Hr Klintberg.

von Sonnenfels, general. . . .
Kurt vonFolgen, hans adjutant

Charles GregorowitschSchäfer, militärläkare . . .
Eeif von Eeiflingen, löjtnant

Hr Fröberg
Hr Hultman, Fredagen den ll:te november gifver hr Char-

les Gregorowitsch konsert härstädes, då Helsing-
fors publik återigen blir i tillfälle att få höra
sin färklarade gunstling, den numera världsberömd

Frans Konnecv- '. 3 kalfaktor Hr Lindh.
Jerusalemin miehiä ja naisia. Josaphatin lapset. Pääsiäis-

juhlalle vaeltajia. Roomalaisia sotamiehiä. Pappeja.
Linnan paiveiijoita ja palvelijattaria.

Hofmeister, aptekarc

mi i

llrl
Handlingen försiggår ien landsortsstad iTysk-

la.nd inärvarande tid.

Aika: vuonna 29 j. Krist.
Tapahtumapaikka: Proloogissa, Kallionkorpi lähellä Jerusale-

mia. l:ssä, '2:ssa ja i_ssa näytöksessä .lerusalem, 4:ssä ja
s:ssä muuan kaupunki Galileassa.

l:n ja 2:n sekä 4:n ja s:n kuvaelmain välillä lyhyet väliajat.

Martin "j
Anna > itjänst hos Heindorf
Rosa J

vordne violinvirtousen

Ovet avataan k.lo 7. Näytäntö aikaa k.lo V2B
ja loppuu k:lo 11.

Börjas kl. 7,d0 och slutas omkr. 10,3. e. m. SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

..SKÅNE", Brand- & Li-försäkringsaktiebolag:
|^tistel Kämn

___________________; ;;ill L__L _________________________________________________________________________________________________■

Aftonkonsert

GTÅHLBERGS JLTELIER.
V26 e- m

Ni*.. An<ipi«'s

Elektriska Affär,
H,land.a 34 Tel 837 _:!or.

ipjpiätterIjuslodnlngor fur ming iv H:fora EleVl' A'B'

Telefonledningar*,
Ringledningar etc, etc.

.81.cl, crk-ndt billigast.
-
i -_;£»<■; ««« £££

s_ti^^_.___.-.»^o r,_-"^-:^w te,^
Eder för någon anlftggning!

Jacob Eiuttgqvms TotograflsKa fltelier
jileKanacrsg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb till billigapriser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. Celefon 2453.

Bodega Andaluza
N:o 28 Unionsgatan N:o 28.

Servering af uteslutande äkta naturviner, frukter,
läskdrycker m. m. ____________________

Kontor Mikaelsgatan N:o 3,
G. F. CARLANOER.

Alla aftnar

från kl. 8 e. m

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär
Norra Esplanadg. 37. Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser
Hnfvuddepot af Dr. Lahnranns un-

derkläder.
Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i

Grenoble världsberömdahandskar.

wJrAGJLSTT* I}U NOM^_
ammeHELSINGFORS BAZÅRjuiufetällmnÉ

rr; vestra nennksg. 14. y_ Henrik tan 18.Axa Lindholms
Filial: St. Robertsgatan 2SSSS Tapisseriaffär €€««

Alexandersgatan 7- T- 6 j^_ Galanteri-, Bijonterz-,
Läder-, & Kortavavaror

Glas-, & Porslinsvaror
Dockor __" Leksaker

Rekommenderar sitt välsorterade
lager af

Akta
Ullgarner & hemstickadeSpecialitet I & 3 mk.Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan 17.

YHevaror.
Parti order emottagas

N. Esplanadg.—^^tÖ^tTiWT Fotografisk Atelier.
*P "V* T^YK^^W^^ Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk, pr duss (Catop s Afvs.^

! Ellen ms J.H,Wiokels
VINKANDE!,

ÅRRÅKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

AxelAhlberg.
Kirsti Suonio.
Katri Rautio.
BenjaminLeino

(Evert Suonio."[Knut Weckman.
iiisakki Lattu.
Kaarle Halme.

fOskari Salo. "

]Pietari Alpo.
|Emil Falck.
(.Hemmo Kallio.
Olga Salo.
Hilma Rautanen.

(Tyyne Finne.IhiUi Högdahl.
(Sirkka Hertzberg,
Mimmi Lähteenoja.

/Adolf Lindfort.

/Eino Salmela.
.'TaaviPesonen.
VOnni Savola.
Alexis Rautio.

/Otto Närhi.
\Taavi Pesonen.
Otto Närhi.

/Knut Weckman.
\Evert Suonio.
Eino Salmela.
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Brudslöjor
kransar, band. spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hos

Firma H. Ellmin
9 Alexandersgatan 9.

Win'sMilis
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2. Telef 4 91

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

Största lager odekorerade föremål för glöd-
ritning och träskärning. Färger för trä och läder
Bästa glödritningsapparater.

Beställningar emottagas tacksamt.

Ledig annonsplats

_? "3 il3 _ÉE_
____) = tÅ .a
t
— ' " _s £S *_? - s._2 « Q. te -f. -=_ r

Q-t,J? Ul (fl O C-_> 5
GO . ■:o r3 té
.Sv _ £ p-j

-
_S___~__T_2 _____?'
________________^ C-X-iOÄ

Ledid annonsplats

N _.
rS

O »
Z __ M

K *" ge.
_. a to _"

« O o

HA KALI) VVASASTJEBJfAS Bloisterhoiel SKILNADJ?IJ_
Filharmoniska Sällskapet.

_4:de

populära V^onserteq
Tisdagen den 8 November kl. Ij-i Be.m

Societetshuset

Program
SchubertOuverture op. „Eosamundc

Preludium och vals ur „Ascanio" Saint-Saéns
Andante för strakinstr Tschaikowsky

Ballet-musik nr op. „Die Königeu
von Saba" Goldraark

Paus

Ouverture till op. „Den flygande
Holländaren Wagner

a) Nocturn I."'
.' %i■>1■ >;; j

b) Am Springbruiinenj cell. I
(hr Ladislas Aloiz.)

Paus

Tarantella Eaff

Nocturn Sitt

DelibesCzardas ur „Coppeliä"

[Den enda värkligt praktiska SK ItIFMASKIN
som finnes är

lIA 3131OND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter förFinland & Skandinavien

&oåa 6öc£er för sä goéi som
ingeniing.

Restupplagor af en mängd böcker, till-
hörande Wentzel Hagelstams förlag, realieras
intill den 1 januari 181)9 med 50 procents
rabatt och därutöfver.

Till oerhördt billiga priser erhållas
lunda romaner och noveller af våramest fram-
stående och omtyckta författare samt en del
v .rdefull fackliteratur.

Hagelstams bokhandel.

1
Många nyttiga saker s.s. Sundhelshängslen,

nödvändiga förhvarje människa. Rak-maskin-knif-
var,Penslar-, Kopparo.pulver,Mjölkstereliserings-
apparater, Formalin desinfections-lampor m- m.

Utmärkt hårreningsmeöel!
„Doktor Hornborgs Hårtinktur"

O©©©" Hintlrar mJälibiltlning och 500?)©
©©©© här6tS affallande- ©00©
©00© Pris pr flaska 3 mk ©o©©
©QQ© ■„»______-___—,■___________. OQOO

Ledig annonsplats

9

JODEÖ. MÅWÄ
Försalongiparti och minutafendast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan _■

K. ilLarsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa finnbaclstu, karbad, halfbad,
tallbarsbad. sprit- o. terpentmsångskap.

Telefon 20 27.

A±ls ti©loc_»l-*@;©t
IRIS

29. Fabiansgatan 29*
Generalagent for Liherty C:o. Lmt. London

Möbeltyger, halfsiden. ne._9.een. gobelintyger kre-
tonner m. m Engelska lampor och metallvaror. Möbler
& mattor. Konstnärligt krukmakeri

©sk.
rekommenderar förutom sitt I:a Drog-, Kemikalie-,
Parfym- & Tvållager. Mikaelsg. 1, sm särskildaal-
delning (nedra våningen) för Kirurg- & Optiska m-
strumenter, Gummivaror m. m. såsom:

□faö .-q
—

■>*A7^ il
Bråckband, Gum-

mistrumpor,
Sköljkannor,Mag-
bindlar & Spol-

ningsslangar,
Glasögon och Ki-
kare.Feber-,Bad-,
Fönsterthermo-
metrar, Ispåsor,
Dinappar, Gum-
mityg, lnhala-
tions apparater.

z<=
c__
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00 >-
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Svenska teatern

Det senaste af detta etablissements
plockprogram har utgjorts af de två
små pjeserna Syskon af Karl Hedberg
och Nådebröd af Turgenjew, från ty-
skan öfversatt af Adolf Paul. Detgafs
iförgår lör mycket klent godtköpshus.

Syskon är en liten bagatell, nätt och
treflig. Den lilla intrigen är nog så
fyndig, konversationen mycket flytande
och alldeles tillräckligt kvick för att,
skött af öfvade salongsskådespelare,
hålla publikens humör uppe den lilla
stund stycket räcker.

Tyvärr lämnade dock utförandetmyk-
ket öfrigt att önska. Den enda som
fyllde sin roll oklanderligt var fröken
Bock, systern

Den andra, störrekvinnligarollen ut-
fördes af fru Eliasson, som bjöd till
efter bästa förmåga, kunde sin roll, ta-
lade tydligt och korrekt, men

— — ja
hur skall jag säga? — jagskulle hvar-
ken igrosshandlarens ellerilöjtnantens
ställe aldrig ha tänkt på att bli kär i
henne — åtminstone skulle jagalldeles
säkert inte ha beslutat gifta mig med
henne. Fru Eliassons organ har en
sträf och osympatisk klang och hennes

faconer gifva icke häller den föreställ-
ning om bättre mans barn, man gärna
ville fästa vid dotterns iett finare hus
goda väninna.

Herr Klintberg gaf en nog så god
bild af löjtnanten i öfrigt, men han
talade nästan för fort.

En roll som hans skall nog inte pre-
dikas, men den kan dock sägas med
farc utan att köras fram med iltågsha-
stighet. När man för en bildad och
spirituell koaversation, brukar man ju i
regeln lägga sig vinn om, att interlo-
kutöreninte skall förlora något af den
väl tournerade visdom, man låter flöda
öfver honom

Herr Lindroth slutligen var tragisk
som vanligt, mycket för tragisk. Herr
Lindroth borde värkligen bemöda sig
om att görasin mimik en smula mäusk
lig. Vid den obetydligaste replik vri-
der han ansiktet på sned och gnisslar
med tänderna, som om det gällde att
uttala en dödsdom eller att förbanna
sin födelsestund. Jag hördeiförgår
en länstolsherre kalla herr Lindroths
mimik: kadaverös". Och jag kunde
icke undgå att finna uttrycket iall sin
öfverdrift rätt betecknande. Ty man
behöfver värkligen icke se ut som om
man just höll på att aflida under de

__-_____________ra_________flf»sffiaaEw_eg
Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-1

bolaget i Finland Helsingfors.

Fotografiska artiklar B
oc__

Fonografer.

gräsligaste kropps= och själsmarter, dä
man »säger: goddag, min fröken, hur ■

står det till?
Nådebröd är en rysk sedebild, teck-

nad med den skarpa observation och
den storartade karaktäriseringsförmåga,
som vi alla känna hos Turgenjew. Men
Turgeojew är ingen dramatisk förfat-
tare och därför är äfven Nådebrödodra-
matisk. Detta gör sig iall synnerhet
märkbarti andra akten, där sujetterna
löpa in och ut som marionetter och id-
keligen skifta känslor och växla stäm-
ning bakom kulisserna. Tänk bara
hvilka ypperliga dramatiska effekter
och hvilka vackra och tacksamma upp-
gifter för goda skådespelare författaren
kunnat skapa, om han t. ex. låtit upp-
görelsenmellan Galetzki, OlgaPetrowna
och Kutsofkin isin helhet försiggåinne
på scenen iallas närvaro.

Detta förhindrar förstås inte att pje-
sen är bra och intressant äfven såsom
den är. Och hvad mera och ovanligare

är, den kan glädja sig åt ett jämförel-
sevis godt utförande på svenska tea-
tern. Hufvudrollen, Kutsofkins, inne-
hades af herr Berlin,som däraf gjorde
en scenisk prestation af högrang. Han
spelade alltigenom bra, konsekvent och
|väl öfverlagdc och förstod att tillvinnaTargenjewd gamla, beskedliga och he-
derliga oblornow-typ publikens odelade
sympatier. Fru Stavenow, som speladeOlga Petrovnas rol såg bra och treflig
ut, men hon är icke mäktig att gifva
rollen ens så mycket karaktär som den
mot Olga Petrovna rätt njugge förfat-
taren bestått den unga frun. Det fårdock icke förvåna oss, ty sädana sakerligga icke för lilla fru Stavenows röst.
Herr Stavenow var mycket bra somden ryske, omedvetet rae, lättsinnigemen godmodige schajas-typen Maximoff.Både mask, hållning, tal och klädsel
'oro bra. Herr Klintberg däremot hade
inte fått något riktigt korn på Ga-letzkl- Han var helt enkelt för myk-

CLEVELÅND
ar don bästa velocipeden

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table dhote & å la carte.

Sundstr STfi
-'
s
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_______________________■■__■ % r..nnir xa'a p""s^ rT_i__i____i iparis im.
A. V. Eklund & c QSkilnadsgatan19. Telefon 3io.

Välsorteradt lager af
Viner & Spirituösa

billiga priser.

Ledig annonsplats

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda SpecialfabrikiFinland forIlfåilötLj'
JÄRNSÄNGAR o. MADRASSER,

B
ni_

d.igt !jill;eare ä_ deutländska,Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan 50.

EMIL REHNBERG.
OBS.! Fullständig garanti.

000000000 _._»,___,■__■_■_■ _^ ___....- Gr- F.Stockmanns VeJo(nfifif.rf./?<p.«o^
| —̂

■fr_frA_>.fc__S.4_'<ft«> tft.4frA<^AA&_?= _»___5S< Huld^LindforsBorgå-Porter. Velocipeddelar o
tillbehör istortVällagrad.

Välsmakande

e—
ta ra
E »*
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Efterfrågad,
r*-*'''1

" \^^^._______F //Omtyckt

ÖQQQOÖQQÖ
'
N°2Sl**_>_"*»»*¥***¥s_> -■-■**********_.** Helsingfors, Berggatan 10,

Le meilleur et le plus cher de tous les Rhums&am6rini Restaurant. jfcfyum §f. Cfypisfopfye.

______tii_t_____i

FLOR
(från Paris)

stort sortiment från 50 penni.—
«-►—

Tyller, Sidenblusar, Kravatter,
Fichus, Gorsetter, Handskar,

Chiffon, Crep, Sammet,
ni., m. m allt hemkommet för

saisongen

Då det lyckats mig att engagera
en af Sveriges mest framstående modi-ster, ser jag mig i stånd att kunnatillfredsställa den mest olika smak be-
träffande såväl enklare som elegan-
taste hattar och rekommenderar minaffär iäradedamers ochkunders åtanke!

Konrad Björkegren
Hagasundsgatan 2. Hennes hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

ff^wffwwf

*Ll Champagne Q
3 Mont de Bruyére SI

säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I
Serveras å alla större hotell & restaura- 8*„„ tioner. Partila_cer hos u.« K.* Ernst Tollander. *"

S5S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

41
Nytt lager

för säsongen inkommet
O. Öländer

Slcil_^_.__,a___storg-et 3.

C. E. LINDGREINTs
-Borst- c__. Fenselfatorils.

Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönt» tillvärkningar iparti och mi-
nut till billigastepriser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

G. E_ LINDGREN.
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Rök Största urval
TH. WULFFS
k RitmaterialieJiandclPappers-Gla§¥aror N. Esplanadgatan 43.

Midtemot Nya Teatern
Telef 2450.till

Baliäd å 20 p:i,
London Docks å 20 p:i,

La _.arona a 35 p:i

billiga priser
i Välförsedt lager! Billiga priser!

sSfiija Tillglasmagasinet £:=.:_.:s X^"i_t_L___L<a___.cslei_a. «€:.;€.
Vilhelmsgatan N:o 4,3

OBS:
Mikaelsgatan 3.
vid Sidornwska affärenFred. Edv.Ekberg*s

Cigarrhandel
52. Alexandersgatan 52.

anländer i dessa dagar nytt vinlager från välrecom-
menderad firma.OSKAR AIEXSIZ. L. V. Relander Telefon 1803

lig genom de skräckbilder, som en j
skickligt förberedd dröm förespeglar
honom. Jämte högdramatiska moment
framträda många ytterst effektfulla,
lustiga, äkta .vienska scener. Båda
delarne kommo genom Girardi till sin
fulla rätt. Han rörde och roade ge-
nom det temperamentfulla, därvid di-
skreta utförandet af fabrikör Hemdis
karaktärsroll. Karl Weiss och Girardi
äfvensom den temperamentfulla fröken
Glockner och den behaglige komikern
Greisenegger inropades upprepade gån-

— Till pristäflingen för kompone-
randet af en ..Deutsches Flottenlied"
till ord af d:r Kaerger iBuenos Aires,
till hvilken täfling inbjudan utfärdats
af veckoskriften „DeutscheNachrichten"
i Oharlottenburg i förening med „All-
-deutscher Bund", hafva 103 komposi-
tioner ingått från alla världsdelar. Pris-
nämden tillerkände första priset (500
mark) åt Otto Manus iLondon, andra
(150 mark) åt Bobert Baumbach iMe-
xico och tredje åt F. Karl Schneider i
Berlin. De prisbelönta kompositionerna
ha utkommit på firman Breitkopf och
Härtels iLeipzig förlag.

— K. skådespelshusetiDresden
har med framgång uppfört Björns.jerne

■and
hafva nämligen utkommit en serie

ianostycken hos Peters iLeipzig, vi-
are en större serie af „Lieder" dels
os Peters, dels hos Ftirstner, därpå
onsertscenen „Seejungfräulein" på M.
Srockhaus' iLeipzig förlag, från hvil-
en officin äfven utkommer klavérut-
raget till lustspelet „Die Abreise",
vilket inom kort kommer att uppföras
k. operan. Äfven har kompositören

krifvit en enakts tragisk opera „Kam",
_.vars libretto författats af prof. H.

Kleistskådespel „DieHermannschlacht". 'Bulthaupt.
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ket europé för att vara en vanligrysk
herre och för litet chic för att varaen
fin och nobel rysk sådan. Han gjorde
intet ryskt intryck als, utan åskådaren
fick föreställningen, att en städad och
korrekt, svensk häradshöfding förirrat
sig in bland den ryska landtadeln.
Herr Lind fick ibland galleripubliken
att skratta åt sina klownsortier såsom
hofmästaren. Och en stor del af tea-
terns kvinnliga, inhemska sujetter spe-
lade pigor — con amore.

Nådebröd är ialla fall en pjes, som
man kan se. Och det är vackert så
under nuvarande regie

Cola Hansson

-«-—►-

Notiser.
—

Den nya bayerska folkpjesen
„Der Dickschädel 1

-
1 vakte lifligt bifall å

-folks theater i München.

—
Från Wien meddelas: Den nya

folkpjesen af C. Karl Weiss „Das liebe
Ich" gjorde utomordentlig effekt vid
Särdagens föreställning å Folkteatern.
Publiken gick fullkomligt in på förfat-
tarensintentioner, då han låterenkänslo-
lösgirigbuk framträda luttradoch mänsk-

1"^ m ■___r mm ___... _■_ ,""-_-!. _1_ ses -ssTi essäs.ografiateliep.

Björnsons skådespel „Em Tallisement"
(Ett handelshus).

— Skådespelet„Johanna" afBjörn-
son den yngre har med framgång gif-
vits å Stadttheater iKöln,dock märk-
tes vid slutet yttringar af misshag.

— En walloniskopera „___■' Ligeoi
egagi" af Jean Noel Hamal, som date-
rar sig redan från 1757, har af Th.
Radoux, direktör för konservatoriet i
Ltittich, räddats från glömskanoch full-
ständigt orkestrerats. Musiken, som
erinrar om Gretrys komiska operor, lof-
ordas som mycket värdefull och inta-
gande.

ken musiken illustrerar Felix Dahns i
sammanträngd form mycket effektfulla
täxt och det utmärktaätergifvandet un-
der Mtihldorfers ledning,gjorde operan
en glänsande succés. Kompositören
måste upprepade gånger framträda för
att mottaga den entusiasmerade publi-
kens hyllning.

— Eugen d'Albert har under det
senaste halfåret utvecklat en ovanlige
rastlös värksamhet som kompositör,
skrifver Berliner Tageblatt. Af hans

IHildesheim har inrättats ett

iuytt musikkonservatorium, som inom
kort kommer att öppnas.

—
Från Köln skrifves till Berliner

Tageblatt: Reinhold Beckers enakts
operß „Ratbold" upplefde sin premiére
å Stadttheater härstädes. På grund af
den ädla dramatiska kraft, med hvil-
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__åI Brefpapper
|§| rikhaltigaste lager af utländska och inhemg

Firmatryck utföres billigt.

Dahlbergs Pappershandel
Alexandersgatan 15.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Söndagen den 6 November 1898

|ltt^t..,iA_t__,lt_t_______l_4t

Prenumerera
på

Pripilit
per telefon N:o 13 57 kl. 12—4

Prenumerationspriset for säsongen
I-maj) inklusive hembärning(sept-

Fmk 5:
per månad 75 penni

{jKIT" Annonser emottagas å Programbladets
kontor Mikaels_____ii _______ 2 tr. upp (L'Urbaines kon-
tor) kl. 12— i, tel. n:o 13 57

T^fWHWff^Tffff^fPW

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Måndagen den 7 November 1898
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t w i# Franska Lifförsäkringsboiaget gjj
|LURBAINE, S
_§| Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
äg Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
4r£ Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- OJV

ringar af alla slag. Genom samarbete med
(@ sjuk- och olycksfallförsäknngsbolagetL'Ur- «B
H bai..e et la Seine beviljas de försäkradevid gh
W sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, gP
(§§ hvilka fullkomligt säkerställa såvälden for-
rfCfö säkrade och lians familj, som ock de per-

söner, med lnilka lian står iaffarsforbni- >

_JJ| (lelse för den oundvikliga förlust, som en S^
frtfe sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- |g*

ler enolyckshändelse medföra. Bolaget efter-
(§§ skänker nämligen, såsom allmänt bekant,

iftei premierna för hela sjukdomstiden och utbe- m,

tatar a/4 af kapitalet, om sjukdomen ar obot-
(og lig och resten vid dödsfall.
.(te Bolaget LTrbaines försäkringar äro

därför särskildt att rekommendera for lier- _~<
(S| rar affärsmän, då det gäller att säkerställa &»
f(te större affärsföretag genom lifforsakring, m,

emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-
Ug samma störingar svårare sjukdomstall all- gg)

C((fe tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- ggfc
)£p ges- och förlagsman stora förluster.
(jj^ För dessa väsentliga fördelarerfordras
fte icke några extra premier utan endast att äfo,

W den försäkradeafstår från den årliga vinst-# andelen. , §J
(fte Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1. |J^
# oar/ 00/2 évnorring. g

Sj INTYG. >j?
y.'. Ett mig tillsändt munvatten „Stomatol",
V?/ hvars sammansättning är mig bekant,har jag \J/ij> undersökt med hänsyn till dess inverkan pa tfl>
yj. olika septiske och andra sjukdomsalstrande VA
\f/ bakterier, hvilka städse eller vid kända till- y/
ij> fallen förekommaimunhålan. iåi
JIV Dessa undersökningar gåfvo följande re- }A
\f/ sultat: W
Wåi 1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid Wi>
yj! 5% Stomatol i vatten, på 1 minut, af VA
W 3% Stomatolpå 3 minuter. 1% Stoma- W
WJy tol hindrar ibetydlig grad dessa bakte- MV
yj. riers utveckling.W 2) Imunhålan förekommande s. k. Mullers \ff
Wj> komma-baciller dödas fullständigt af3% £å>
y.' Stomatol på 2 minuter, af 4% Stomatol JJTV/ på 1minut.

""
_!_* 3) Tyfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi- M>
jl' nuter vid 3% Stomatolhalt. 3% Stoma- VA
_)!/ tol hindrar tydligt bakteriens utveckling yf

W|> efter 1 minuts inverkan. kJV}!' 4) Tarmbakterien (Bacterium coli) dödasaf W
V/ 6% Stomatol fullkomligt efter 4minuter. \ff

4%— 5% Stomatol hindrar tydligt efter WtV
2minuters inverkanbakteriensutveckling. VA

\f/ 5) Friedländerspneumo-bakterier,dödasfull- W
WÉ> ständigt vid 4% Stomatolhalt efter IV2 it'å
yj. minuts inverkan. 5% Stomatol dödar 7jT\f/ denna bakterie på 1 minut. \fr
SÄ'é Orange-gul Sarcina, dödas af 5% Stoma- i|Vyj. tol på 2 minuter.\f/ 7) Gula septiska streptokocker, dödas af \f/
___' Stomatol på 4 minuter. is'éy/ 8) Hvita septiska streptokocker, dödas af vlv
\f/ 5% Stomatolpå 3 minuter.

"*
W Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- Wl>lif tol på 1minut, af 4"/0 Stomatol på -Va\f/ minut.

"

W
W|V 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- <t'å
lir matol fullständigt på 2 minuter.
\|/ Resultaten af dessa försökvisa, att kon- \ff
£t'å centrerad Stomatoli4%— 5% satt tillvatten Ct>

är ett verkligen godt desinfektionsmedel.
\f/ Angifna försök hafva af mig verkställts \ff
W|V med professor Afanasjeffs tillåtelse i hans W|>v!v laboratorium vid kliniska institutet. Jl^\f/ Doktor J_T. A. llaskino. W
C(^ S:t Petersburg den 26 Juni 1898. U'a

j__!_V.»a_.a>>.^»..^s.>.
jfc^_g_gl-__S^ -ig.<,fe*

5»--^"__»" _«»' "_»»' -_*^v**"
-
'«» >_? ■**_■"»_." >_. »»8

_o.öl____Avg. Luä iartwall.| Sadu å 20 psi
Mineralvattenfabrik Elvira å 15 o-i

Helsingfors, Aleiandersg. 26,
Wilhelmina åTelefon 169
15 o:iTillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

hos

eob RemekeJa
"%___!

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Tisdagen den 8 November 1898
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7. Ouverture „Die schöne Galathe". .Suppé.
8. Wiener Bonbons, Walzer Strauss.
9. Im Zigeunerlager,Tongemälde . . Sperber.

10. Humorist, Potpourri Resch.
11. Em ländliches Hochzeitsfest . . . Zibulka,
12. Mit Ohic! Galopp Strauss.

Program.
1. Jetzt gehfs los, Marsch ....
2. Karlsschuler, Walzer
S. Ouvertura „Dame Blanche". . .
4. Pappacoda,Polka
5. Frilhlingsgruss
6. Potpourri „Trobadour" ....

Ertl.
Weinberger
Boieldieu.
Strauss.
Schinzl.
Verdi.

Program.
MarschNs':u in_: iTnk^Walzer Indigo"^

Ouverture Edelweissl
Waldschnepfen, PolkaM
Der Engel Lied,Serenade fiir Violine,

Harmonium u. Piano . .
Potpourria d. Öp. „Martha'

7. Ouverture „Norma"....
8. El Turia, Walzer. -..-..
9. Aubade Printaniore....

10. Offenbachiana, Potp. . . .
11. Mandolina, mexikan. Serenade
12. Wiener Grilsse, Schnellpolka

Richter.
Strauss.
Komzak.
Fahrbach,

Braga.
Flotow

Bellini
Iranado.
Lacombe.
Couradi.
Langey
Strauss.

Program.
1. Karl- Marsch . . .
2. Juanita- Walzer . .
3. Lustspiel- Ouverture
4. Pagoden, Polka . .
5. Largo
6. Potpourri „Schmetterling"

Unrath.
Suppé.
Richter.
Bayer.
Handel.
Weinberger

7. Ouverture „Tancred" Rossini
8. Walzer „Volgelhändler" Zeller.
9. Echt wienerisch in Lied u. Tanz. .Ziehrer.

10. Irrfahrten, Potp Rosner.
11. Esmeralda, Zigeunerlied — — -
12. Marsch der finnl. Re.iterei a. d. 30-

-jährigen Kriege
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