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förFinland, Hagasundsgatan '■

S^jffy IJM %*gf ijff åmii# v w#^rwvv^7I
Tidning för Helsingfors

Geora1 Wikströms skrädderi
Teatrar och Konserter. N:o 1Östra Henriksg/ bao\/centrala

y Tarmlufts- och
/ Basängbad rekoramenderas.

Lagret är stort och välsorteradt. j
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisen beräknasmyk-
ket moderata.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 19 Oktober 1898

kl. 7,30 e. m.
Godtköpsföreställninff.

Under medvärkan af Lnftbaletten Grigolatis samt
Filharmoniska Sällskapets orkester.

.\h siiiffiiitsi111.
Dramatisk dikti3 akter af V. Shakespeare. Musiken

af Felix Mendelsohn-Bartholdy.

Personerna

Hr Lindroth,Theseus, hertig af Athen . .
Hippolyta,Amazonernasdrottning

Frk Bock.
Hr Malmström
Fru Bränder.
/Hr Fröberg.
\Hr Klintberg.

$OBS.! OBS.!|
UUn w numera lyckats från

Paris engagera mästare med
mångårig praktik i frankrikes
största Cbokolaa= § Dragée-fa-
feriker få vi bärmea rekommen-
dera våra tillverkningar af

med olika fyllningar $asom J^
iiKör, cftoHolad, manael, KonfeKt

Cfyokolaä
Konfekt ocb i

samt

fin fin

Kakor

fransk

SUOWI. TEAATTERL
Keskiviikkona Lokak. 19 p. 1898

Jofyatiiies.
Murhenäytelmä s:ssä uäytökses'-ä (6:si kuvaelmaa ja proloogi.)

Kirjolttanut:Herman Sndermann. Suoment. Ireno Mendclin.

Henki16 t

Herodes Antipas, tetrarkka Galileassa Axel Ahlberg
Herodias
Salome, lianen tyttärensä....
Vitellius,Syrian legaatti ....
Merokles, pulmja Herodes Antipan
Gabalos, syyrialainen >

hovimiehiä.Jahad, lovntta )
Johannes, kastajaksi kutsuttu ■

Josaphat,
Mattas. fhänen opetuslapsiaan . .
Manasse, j

Kirsti Snonio.
KatriRautio.
Benjamin Leino

(■Evert Suonio.'
Knut Weckman.(.lisakki Lattu.
Kaarle Halme.

Salo.
IPietari Alpo.
)Emil Falck.
Ulenimo Kallio.

.Tael. Josaphatin vaimo
Hadidja,palvelijatyttölinnassa.
Mirjam, "JAbi, > Salomen leikkitovereitaMaecha,f

Olga Salo.
Hilma Rautanen.

CTyyne Finne
■jLilii Högdahl.

Hertzberg.
Mesulemeth, kerjåläisnainen

Ä*' } f"isea.aisia.
Eliakim, )Pasur, \ Jerusalemin porvareita
Haehmoni, j
Simon Galilealainen ....
2-n }galilealainen

Mimmi Lähteenoja.
(Adolf Lindfort.

JEino Saimela.. Taavi Pesonen
VOnni Savola.
Alexis Rautio.

/Otto Närlii.
\Taavi Pesonen.

Halvattu
wj'n V roomalainen sotandes

Otto Närhi.
/Knut Weckma
\Evert Snonio.

Vanginvartia
fenTsäTemii^Tunn^^Täisiä^fpsäpTTätiiwapset Pääsiäis

juhlalle vaeltajia, Roomalaisia aotamiehiä. Pappeja.
Linnan palveJijoita ia palveliiattaria

Aika: vuonna 29 j. Krist.
Tapahtumapaikka:ProlooKissa, Kallionkorpilähellä Jerusale-

mia. ltssä 2:ssa ja i!;ssa näytöksessä Jerusalem, 4:ssä ja
r>:ssä muuan kaupunki Galileassa.

l:n ja 2:n sekä 4:n jas:n kuvaelmain välillä lyhyet väliajat

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2Bja loppuu k:lo 11.
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* OJcsterlund $ &o$
Raramellfabrlß. J^-Fru Lindh.

Fru Stavenow
Fru Eliasson.

Elfvor iOljerons och Titanias hof
Skådeplatsen: Athen ocli en skog i dess närhet

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10,ib e. 111 SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

SKÅNE", Eraiid- &, Lifförsäkringsaktiebolag:
Alla dagar HÅff*! KaillII

STAHLBERGS A.TJELIER.
Jacob £jimgqvists TotograflsKa Httlier

flleKaitacrsg. 19 (ing. fr. fiaeasundsg. 2.)

Hofpersonal

1 (va» iivnrförliar midertecknada totografl-
II §»»§> atclier, efter att endast existerad*sfl,
111 kort tid. blifrit så flitigt besökt? Jo, därför att
C jag arbetar enligt nya förbättradearbetsmetoder
"« och imin praktik använder de mest ypperstaoch
2) snabbt arbetande instrument, låter hvarje por-
-3 trätt genomgå nogran kemisk behandling och

"C omsorgsfull konstnärlig retouschenng, samt eg-
, nar stor uppmärksamhet ät att gifva Personerna
fe som skola.fotograferas fördelaktiga stillin ga

Q. och belysning, härigenom erhåUer ,|ag por | ■

som utmärka sig för stor likhet och som allt-* bibehålla sig oförändrade, den yttre ut*t.\i -< "
E ar fin och elegant. Profrer å mina arbeten a."

utställda till påseende .
(O SödraEsplanaagatani

(midt emot Kapellet)
iocel Strandberg,

Utför omsorgsfullt och till billiga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. Celefon 2453.

Bodega Andaluza
N;o 28 Unionsgatan N:o 28

Servering af uteslutande äkta naturwiner, frukter,
läskdryckerm. ztt.

MA.GJLSIJV nu NORD.
>l/4 LINDHOLM enen Cammelinsme, An<ii»iu's

Barn & StickningsaffärElektriska Affär,Alexandersgatan 7. T. 638
n«< ! Pnda specialaffär.

V. Henriksgatan 18.
Filial: St. Robertsgatan 2

Rekommenderar sitt välsorteradeuppnätter Ijuslednlngnrför»nslutning till H:for» Elokt. A. B.
iMUruiiigianMl.

Telefonledningar,
Ringledningar etc. etc

Ullgarner & hemstickadeViner och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren. filtid koTlnadsför.lag o. pri.kui.ato fSr.l. N.b,,!»»,»»!

Eder Wr n>9on itultiggnicg. Yifevaror.
Unionsgatan Ii

t\tt"T>TjTT^m Å TTT Fotografisk Atelier.
C P JjV JjLJiiH1/AXi-^ Porträtter i visitkortsformat å 6 IXIk9 pr duss

lager af

Kontor JVlikaelsgatan N:o 3
C. F. GARLaNOER.

Ai!a aftnar

från kl. 8 e. m

G. Tahfs
Ylle & TriootvaruafFär

//o/ra Esplanadg. 37. Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser,
Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-

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

Grenoble världsberömdahandskar.

N. Esplanadg. 13
(Catanis hus. >

N:o 20. Onsdagen den 19 Oktober

DANIEL NYBLIN, FOTöGnAP, Fabiansg. 31.

hans trolofvade
Egeus, en athenisk ädling .
Herrnia, hans dotter, ....
Lysander \herines friare

_ . .Demetriusj
Helena, Demetrius öfvergifna

fästmö
Pliilostrat, hofintendent
Qvitten, timmerman

Frk Söderström.
Hr Deurell.
Hr Lindh.
Hr Carlsson.
Hr Hultman.
Hr Swedberg.
Hr Stavenow.
Hr Precht.

Snugg, snickare . .
Botten, väfvare
Plöjt,blåsbälgsflickare
Snut, kittelfliokare .
Magerman, skräddare

Oberon
Titania
Puck .

Akta

1898.

Aftonkonsert

J.H,Wickels
VIMATOEI.

ÄRRÄKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningeniBordeaux 1895.
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Brudslöjor
kransar, band. spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hos

Firma H. Elimin
9 Alexandersgatan 9.

Mulors (Mirfs
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2 Telef 491

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.

ULLGARN
i flere nyanser ocli schatteringar till priser från
Fmk 5: 50 pr kilo till högre pris äfvensom lager
af Stickade arbeten säsom strumpor, koftor,
tröjor, gosskostymer, barnklädningar. Beställnin-
gar på all slags maskinstickning emottagas.

Nålar till alla slags stickmaskiner
Wiborg1,Alexandersg. 27
Åbo, Slottsgatan. 27.
Helsingfors, Mikaelsg. 2.

TH. NEOVIUS.

d— i LJ (fl O I=s g

ca
GÖ (^

cd■

jcrs

tillverkningar:
Omslagspapper

Karduspapper
Makulaturpapper

och

Trämassepapp
.säljas till billiga priser af brukets ombudiHelsingfors

0. 3. Dahlberg.
Alexandersg. 15.

OBS.! Pappret tillverkas enligt här i landet
ny metod, glättadt på ena sidan.

Filharmoniska Sällskapet.

B:de

populära
Torsdagen den 20 Oktober kl. 1/i8 e. m

Societetshuset

Program
Ouverture till ..Elisabeth Eossini
Dolores-vals Waldteafel
Canzonetta, för stråkinsti Mendelssohn
Norsk rapsodi N:o 1 Svendsen

Paus

Ouverture till op. Mignon" Thomas

WicniawskiFaust-fantasi, för violin .
(hr Max. Schulz.)

Scénes Alsaciennes Massenet.
Dimanche matin. Au cabaret.
Sovs les Tilleuls. Dimanche soir

Paus

Förspol till op. rLolieiigTin

(akt III) Waffner
Intermezzo ur Xaila Delibes
Tröt de eavallerie Eubinstein

Den enda värkligt praktiskaSKRIFJIASKIN;
som finnes är

IiA 3131OND.
som skrifver såväl rysk som vanlig- skrift

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter förFinland & Skandinavien

Sioéa Böcßqt för sä goét som

ingenting.
Restupplagor af en mängd böcker, till-

hörande Wentzel Hagelstams förlag, realieras
intill den 1 januari 1899 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
viirdefull fackliteratur.

Hagelstams bokhandel.

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut af endastäkta utländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

Ständigt lager af färdiga
mammmlåbek.

Beställningar emottages,
Nya Barngarderoben

2 Mikaelsgatan -fl
K. nflLarsson

MARIEBAD
Mariegatan 13

Serveras erkändt bästa bad af alla slag.
För abonnenter stor rabatt Telefon 20 27.

t^in och © @* Punschhandel
Unionsgat. 41. Tel. 2129

W. Poschehonow.

Uppseende
Ny]

evadam
het!

CJtom det att de äro lätta
ch bekväma att bära, för-' hindra dessa hängslen skul-

drornas afrundning och bröstets hopklämning samt
åstadkomma därigenom en vacker och rak kråpps-
hållning äfvensom underlätta inandning. Oumbär,
liga förhvarjemänniska såväl manlig som
kvinliff.

Oskar Durchman.
Enda partiförsäljare iFinland. Mikaelsg. 1. Kirurg

afd. o Droghandeln vid Salutorget

Utmärlcf bårreningsmedeN
Doktor fiomiwgs fiårtinktwr"

©000 hindrar och Q©o(j)
0000 bärets affallande. OQOO
ÖÖOÖ Pris pr flaska 3 itiK, ODOO

Uill ni U välgjorda Kautscbukstämplar så bö
Ni beställa dem från

UJalldéns nya 6rapyn«rättning $ Kautscbuk-
stätnpelfirtriK iinikaeisgatati i.

(Inneh J. E. Walldéu Ålsta specialistilandet)
Gravyrarbeten af alla slag s.s. Stålstansar {/ Stilar,

Eacksigelf $ Tärgstämplar,Dörrplåtar,numrerings-, Pa-ginerings- $/ Datumstämplar, lwttryckspressar. - Hek-
tografer, Stämpeliarger <& primaMärkbläck för linne-märkning m. m.
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HA KALI) WASASTJEttXAS Bl vms terh a adel, skurade* 4.

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

Svenska teatern
Eubriken förefaller numera oriktig

Den borde heta vid Sk til
nåden", »Dramatiska DilettantCasinot*
eller något dy ikt.

Jag var redan tor en vecka sedan
och såg Midsomnarnattsdrömmen, eller
rättare de fiagmenter däraf, man anseti
nödigt att uppvisa sä-om fyllnad till
Lultbaletten Gngolatis produktioner pä
hängande ståltråds,ioor. Och icke förr
an nu har andan kommit öfver mig att
skriftligen uttala min mening om det
sedda. Ty livad jag säg förargademig
och förargade mig så starkt, att jag
icke sedan dess haft ro att fatta pen
nan. Om jag nu äter gör det, så är
det bara for att det skall så vara, nå-
gon lust därtill förspörjer jag alls inte.

Det som hutbalettsallskapet Grigola-
tis förevisar, år helt enkelt beuudrans-
värdt. Icke såsom skulle de 7 dan-
sösernapersonligenprestera näg it utom-
ordentligt i koreografiskt hänseende.
De förstå att intaga graciösa,plastiska
ställningar — och maskineriet gör re-
sten. Men hvilket maskineri?! Ett
fullkomligt osynligt och ljudlöst sådant,

som arbetar med deu mest illusoriska,
aldrig pä en härsmän klickande preci-
sion, ett maskineri, som synes ha upp
häit tyngdlagen och eliminerat muskel-
arbetet. När man ser dessa i luften
svafvande gestalter, erfar man samma
känsla som ibland idrömmen, dä man
tycker sig kunn* flyga, segla fram länga
vägar på nägra meters höjdöfver lord-
y»n utan a t röra en lem. Det är
med odeladt nöje man ser Grigolatis-
ttuppen och oaktadt dus* prestationer
ji i själtva väiket icke äro annat än
ett mycket tullandadt cirkus- ellei
varié éuutnmer, kan man icke underlåta
att skänka dem sm beundran, äfv-m dä
de utföras på en teater, som u bord
vara en konstanstalt i högre mening.

Jag säger: borde vara, ty att den
icke mera är det, veta vi alla, i det
vi därjämte kunna konstatera att herr
Arppes mening synes vara,att allt mera
arbeta svenska teatern ifrån deu tro-
ligen enligt hans uppfattning enfaldiga
och illukrativa stånipunkteuaf konsta-
ustalt". Deuna ndirektionens" tendens
motiverar också tullkomligt eugagerau-
iet af en mekanisk balettrupp till en
teater, som annars icke gjort törevisan-
let af baletter, féerier och divertisse-
tnenter till sin uppgitt

B Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-i
bolaget iFinland Helsingfors.

§ Fotografiska, artiklarI
och.

Fon.og-rafer.
rMnr»TTTIMTI?[I(TIWHmwniIM|IHtIIIIH'WIWIM ilimi■■

Och när man sä blir tvungen att,
jämte det man fröjdar sitt öga ät ba-
etten, en hel afton sitta och höraSha-

kespsares verser bortsluddrade, miss-
handlade af sådan deklamation som
t. ex. den Oberons framställarinna gaf
till bastå, för att icke tala om flereandra, då kan man sannerligen ha an
ledning börjainågon ringa grad bs-
tviria herr Arppes förmåga eller vilja
eller kanske hvardera, att såsom tea-
terdirektör åstadkomma något för en
icke alltför pretentiös publik njutbart;
och man bör anses ursäktad, om man
ofrivilligt kommer pä den förmodan att
herr Arppe at en gifmildnatur kanske■eke als var ämnad till ledare af eu
konstanstal

Utom Midsommnrnattsdrörnmen ha
som fyllnad till Grigolatisprogrammen
gifvits trenne smäpjeser, som jag inte
sett och som jag, tryggt förlitande mig
på morgon ocl^ttouticlningaruaa samI haller tänksstäuomiga omdömen

se, aldrig! om de ängåfvos hur mänga
gånger som hälst! Inte på vilkor!

Gola Hansson

-4r. .^

Bref till Programbladet
Hamburg 11 okt. 1898,

Herr Redaktör!
Bland de nyheter som Direktionen

för härvarande Scadt-Theater under den-
na höst hittils erbjudit publiken, intar
ovilkorligen framförandet af Ibsen stor-
artade drama Kongsemnene" den mest
framstående plats. Åtminstone för oss
nordskandinaver. Och man måste vara
direktionen tacksam för de ansträng-
ningw som gjorts för ett värdigb äter-
gifvairde af det sä intressanta stycket.
Trötts de fyratio år som förflutit sedan

CLEYELAND
är den bästa velocipeden

S uiTeTsrrr ITm^s
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Välsorteradt lager af
Viner & Spirituösa

billiga priser

Besök! Besök!

mes' Sa ar
filexandersgatan 19 Hagasundsgatan 2

subbassementvåningen.
från T?agasundsgatan

Försäljning af alla slags matva-
ror, frukter, konserver, in. m. till moderata

öppna: Helgfria dagar
10 o. ni. Söndagar 7

C

C*. .F. »tocfcinanng ITelociped-depot.OOQOQOOOQ *£*******♥**♥**
s
- - Hu/d^Undforsporgå-Porter. Velocipeddelar o

tillbehör istort
T5,urval!

Välstnältande,

o
"3
Vt

%.*
3-
i-*

Efterfrågad, Egen reparations»
värkstad

JN°2BJooooooöoo ♥**"****#♥♥♥**♥' *♥*♥♥*♥**♥*♥*#*Helsingfors. Berggatan 10_
,S5& Le meilleur et ie plus cher de tous les Rhum.Bambrini tfiestaurant j^um §f. Cfyrisfogfje.

Fräga efter och rök TH. WULFFS
& RitmaterialiehandelStörsta urval Pappers-Cigarren Glusvkror N. Esplanadgatan 43.

MidtemotNya Teatei-n
Telef 2450.biEEiga priser

i Välförsßlit lager! Billiga prisgr!

La SHiartaia,
Wilhelmina)

La FSor,
Ef Sigero.

Flopida.
La Constiliidad cffiija glasmogc>sinat §§^ Vinhandeln ««««

Vilhelmsgatan N:o 4,3
OBS:

Mikaelsgatan 3.
vid Sidomwska affären

Iär åter öppnad och tillhandagår allmänheten med se-
[ dan gammalt välkända varor.

Fred. JEdv. Ekherg>s
Ciyarrhandel

52. Alexandersgatan 52. OSKAB AIEXSIZ. L. V. Relander

å¥ F ! Pä H Ipdcm
?—■ llhii^lN^TorrGenuine Arraks Punsch. Guidmedaij i Paris 1889.
A. V. Eklund & C:o.Skilnadsgatan 19. Telefon 3io.

priser
Saluhallarna

f. m
6—lo e. m

Besök!

Vällagrad,

Omtyckt,

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland för
JÄRNSÄNGAR ö. MADRASSER,

Betydligt billigare än de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti

éMiémymåm

FLOR
(från Paris)

stort sortiment från 50 penni.

—^""►^

Tylier, Sidenblusar, Kravatter,
Fichus, Corsetter, Handskar,

Chiffon, Grep. Sammet,
m., m allt hemkommet för

saisongén

Då det lyckats mig att engagera
en af Sveriges mest framstående modi-
ster, ser jag mig i stånd att kunna
tillfredsställa den mest olika smak be-
träffande såväl enklare som elegan-
taste hattar och rekommenderar min
affär iärade damers och kunders åtanke!

Konrad Björkegren
Hagasundsgatan 2. Hennes hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

wzmmwmm

*J^ Champagne $5
13 Mont de Bruyére r,
,5 säljes i minut hos de flesta Herrar handlande, i

Serveras k alla större hotell & restaura- jj1J, tioner. Partilager hos kJ
o Ernst TollanrJer. £"
W S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

"

C C, "%

41
'i '■ V

Nytt lag-er
för säsongen inkommet

O. Öländer
S3e::llxi3.d.3"toxg"O"t2.

C. E. LINDGREN's
Borst- efc Fenselfatorils.

Rödbcrgsg-atan 9. BUTIK Alexandersgatan 4C,
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelöntatillvärkningariparti och mi-
nut till billigaste priser. Återförsäljare erhållahögrabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

C sr iimnr*rf*gm

9 f. m. och

Besök!

Swift"

också framställde honom. Den sä ka-
raktäristiske Bisp Nicolas utfördes af
hr Norvath sä mänskligt som möjligt.
Dödsscenen gjordes utmärkt om an det
romantiskt diaboliska draget däri, irä-
ste stå pä ötverdriitens tröskel. Haa-
kon, hr Wagner var ojämförligt bäst
i styckets senare hälft. Iandra akten
deklamerade han alttörmycket utav att
få fram något af det kungliga; och
hade det vant vår sak att afgörahvem
som var det äkta kungsämnet sä hade
vi ovilkorligen föredragitSkule. I.sce-
nen med Margareta och drottningen
modren lyckades han bättre, endast att

det är föga troligt att Haakou behand-
lade sin gemål så brutalt, som hr W.
det gjorde. Margareta spolades af frku
Bauer alttör vekt. Den norska kvin
mm från denna tidsperiod var ej sä

blid och gråtmild som frkn B. det var.
Kong Haakons husfru mäste dock nå-

gono-ång låta märka såväl kraft .som

beslutsamhet. Öfriga roller ätergåfvos
plausibelt. Hr Mylius som Dagfinn och
hr Wchönleld som den isländske skalden
framstodo genom sitt sympatiska aier

gifvande af resp. roller och med rätt

kom pä karaktären.
Samspelet var värdadt och löpte un-

dau jämt och utan v»nk. Kort sagt
_ man erhöll iallmänhet en genom-
gående god bild af den store mästaren.-

nno-domsvärk - och af hvars afven

oiriga arbeten några ytterligare tordf
komma att ar direktionen upptagas un-

B revoir1der denna vinter

—«""►-

Notäser.
Programbladet kom-

mer att, såsom vi tidigare medde-
lat, under instundande säsong hvarje
representationsafton utdelas gra-
tis af bladets egna kolportörer
utanför svenska teatern,
hvilket alla teaterbesökare benäget
behageda observera

— Andreas Hallens ..Styrbjörn
Starke" kommer att uppföras i Ber-
lin vid den konsert som den 4 novem-
ber gifves af Sangerbud des Berlioer
L-hierverems".

-- Berlins teatrar. Å Neues Tliea-
ter rönte den nyinöfvade tar.sen Doctor
Jojo" af Albert Carré. förtysKad at

MedI en skrå; H
den nya foikpjesen ..Seine Pii|^^^^|
ter franskan af M. Schönau gjord*
Luisentheater lycka. — Mindre lycka

gjorde a Berliner Theater detnya lust-
spelet Seine alte Freundin" ai Sonto-
new. Enakts farsen Bamadou" af
Emil Pescbkau, hvilken gafs som för-
pjes, mottogs med bifall. — Bette Al-
liance-teatern har med lycklig framgång
uppfört det nya utsiyrselstycket Ueber
Land und Meer" af Hans Kissling.— Å Leasingteatern fä liadinefter de
uppträdande icke efterkomma inropnin-
gar, sflsoin förhallarxiet redan är vid
k. skådespelshuset och Deutsches Thea-
ter. A teatern uppfördes nyligen för
örsta gången „Äktenskaplig kärlek",

skådespel i tre akter af Georg v. Omp-
teda, hvilken med detta stycke debu-
terade inför berlinerpubbken dels *om
iramaurg. dels som direktör öfver
Lessingteatern. Sordin lades på stäm-
ningen i salongen genom det strax
töre representationens början ingångna
b tcUkapet om det blodiga dramat i
Geneve, men äfven utan detta torde
stycket knappt ha haft ijågon s orre
en mera djupgående iramgåug. Det

-äges bära tydliga >pär af författa-
rens flitiga umgänge med de moderna
ryska och skandinaviska skriftställarne,
och ehuru åtskillga scener äro mycket
spännande i sin helLet, verka de ej
synnerligen kraftig

~^^* "^^^~~
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skadespelet först säg dagen och att
Ibsens största och ädlaste litsgärning
ligger mellan denna tid och nu, har
intresset lör detta skaldens ungdoms-
värk dock icke slajpats.

Ut örandet var förberedtmed största
omsorg och lyckades öfverhutvud väl.
Med en och annan mindre strykning,
såsom exempelvis häxscenen i femte
akten uppfördetstycket idess ursprung-
liga form. Ur rent konstnärlig, rent
literär synpunkt var detta nog allt er-
kännande värdt, men för den dramati-
ska värkan hade det måhända varit
fördelaktiga e om bläpennan inskridit
något mera. Sä långt som stycket är
blir det nästan tröttsamt.

Iscensättningen var förträfflig och
dekorationerna i allmänhet väl valda.
Folkscenerna gingo utomordentligt och
voro synnerligen väl arrangerade. Någ-
ra störande enskildheter vid första re-
presentationenathjalptes för de iöljande.
Likväl ville vi ännu påpeka att klock-
ringningen i första akten är något för
stark och att mera lif ibröllopsscenen
v°re påkallad.

Bland rollinnehafvarena gjorde sig
framställaren af Ökule Jarl hr Otto
mest bemärkt. Han utförderollen med
fint förstånd och stor dramatisk krait.
Endast att masken var illa vald. Skule
ar eJ någon blek och dyster man, men
en ärlig och duktig karl, säsom hr O.

till

toäraTTäteTTer.



8 h

« h bi
m . *>

. ej e«
XJ fen S

oj a> «Vt» a taSi *>*

A 9S $

GÖ

CD

CD

B
O
M

CD

" r— *
PH

PQ

o

O

j| rikhaltigaste lager af utländska och inhem-
1,- ska sorter, linjerade och olinierade.

FirmatrycJe utföres billigt

Dahlbergs Pappershandel. ||
Alexandersgatan 15. É^
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Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Onsdagen den 19 Oktober 1898

Program.
RichterGruss avs Wien

Juristenballtäi ize
Marsel:
Walzer Strauss,

Weber.
Strauss.
Beriot.

i. Uuverture Oberon" .
L Wiener Leben; Polka.
>. IX Consert fuj^VioHi^i

gen von Freul. E. Fränzl
6, Musik Guokkasten,Potp Eichter

7. Coletta-Walzer a. d. op. „Modell
8- Meditation

Suppé.
Bach-Goun
Bizet.
Ziehrer.
Waldteufel
Heubenrer.

9. Potp. „Carmen". . .
10. Ur-Wiener, Polka . .
11. Les patineurs, Walzer
12. Struwelpeter, Galopp.

åUÉåååiåiåÉÉAåÉå&åifcåååå^åilÉåååi

Prenumerera

per telefon N:u 13 57 kl. 12—4

säsongenPrenumerationspriset forM
(sept.— maj) inklusive hembärning

Fmk Ss
per månad 75 penni

mr åjraonser eniottagas å Programbladets

kontor Mikaelsgatan 1

tor) kl. 12—4, tel. 11:0 13 57

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

Any. LudY. Hartwall
Mineralvattenfabrik

Helsing: Alezacdetsg. 26,

Wilhelmina åTelefon 169

15 o:iTillverkningen står
under kontroll af filo-

doktor Hj. Modeen,

imgHfP^giiajajjggE'...

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.
Torsdagen den 20 Oktober 1898

1- Siegesbanner, Marsel
2, Kiinstlerleben, Walz«3. Ouverture, Rienzi .
4, Blau Vielcl]en Polka

Violin Solo3. Romanze,
Vor

li. Urmnerungsblätter, Potp Eichte:

W:m, EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2178. Iteriqfors.

Ett mig tillsändt munvatten Stomatol".y/ hvars sammansättning ar migbekant,har jag,\f/
undersökt med hänsyn till dess inverkan på VÉ>

yj. olika septiske och andra sjukdomsalstrande
\ff l>akterier, hvilka städse eller vid kända till- \"/y|> fallen förekommai munhålan. WJi}/. Dessa undersökningar gåfvo följande re-
\?/ sultat: V/

Kolerab.il

0 Ston

kling

i i "■ ■ af JjrFpå 3 mii.uter. 1% Stoina- \f/
:'; I [essä bakte- Oi

HiimißiOorekommandc s. k. Mullers \f/
Komuia-baoiller dödas fullständigt af 3°, 0 tfÉV
Stomatol på 2 minuter, af 4% Stomatol J&.
på 1 minut. \f/
ryfoidfeberbakterier dödas efter
nutör^^u^^^^tönTMÖTnält^vF^pStoma-Jr/-.
tol hindrar tydligt bakteriensutveckling \ff
efter 1 minuts inverkan i&j
Tarmbakterien (Bacterium colil dödasaf /V
60/nStomatol fullkomligtefter4 minuter. \!/

ty
4%— 5% Stomatol hindrar tydligt efter *j>
2minuters inverkanbakteriensutveckling. VJ.
Friedländerspneumo-bakterier,dödasfull- \'/ww

efter ll/9 \k'åil ,1iii11",I i;iiI
miauts inve
denna bakterie palmnTir

GulRje-gul Karcina, dödas at 5"/0 Stoma- £jk'd
i2 minuter.
septiska streptokocker, dödas af \ff

tomatol på 4 minuter. tji
Hvita septiska streptokocker, dödas af l!f
5°/ 0 Stomatol på ii minuter. \l/

WJW 9) Difterie bakterier, dödas af 5% Sloma- W V
V/ tol på 1 minut, af 4'>/0 Stomatolpå 11/,,I 1/,, }f
\|/ minut.

" W
ifo 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- £ÄV
T!f matol fullständigt på 2 minuter.
\J/ Resultaten af dessa fössök visa, att kon- \f/
WIV centrerad Stomatoli4%— 5% satt till vatten Wå>

iir ett verkligen godt desinfektionsmedel. Jt'J.j*f/ Angifna försök hafva af mig verkställts \f/
Såé med professor Afanasjeffs tillåtelse i hans
IV. laboratorium vid kliniska institutet. .f
W Doktor M. A. liaskino. \(/
y^l S:t Petersburg den 26 Juni 1898.

m^f

Brefpapper

Franska Lifförsäkringsbolaget g
1 LURBAINE,|

Äfe Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
(<fe Garantifonden: 98 miljoner Frcs.

fi& Bolaget meddelar fördelaktiga försak- gh

§ söner, me.l lnilka nan stär iattarsiorbin- gj
@ delse för den oundvikliga förlust som en B|
M sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-

ler en olyckshändelse medföra. Bolaget etter- g|
skänker' nämligen, såsom allmänt bekant, W

{C& premierna förhela sjukdomstiden och utbe-
%* talar 3/4 af kapitalet,om sjukdomen ar obot- ||

lig och resten vid dödsfall.
rtfe Bolaget L'Url»aines försäkringar äro

därför särskildt att rekommendera for ber- «
® rar affärsmän, då (let gäller att, säkerställa
kfö större affärsföretag genom lifförsäkring-,

emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-
Ssl samma störingar svårare sjukdomsfall all-
'(<& tid med<öra och hvilka ofta nog bringa bor- ÄJ)

ges- och förlagsman stora förluster. |S?
(^ För dessa väsentliga fördelarerfordras
f(fe icke några extra premier utan endast att |JftW den försäkrade afst&r från den årliga vinst-
W) andelen. ®*
,(ffe Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1

g ö^r/von Jinorrincj. |

hvhfffppgpi

Program.

Telegrafische Depeschen, Walzer .Denkst duans Gliick vonEinst?Liedfar Flugelhorn Solo
Vorgeträgen v. Frau C Rich'(

Potp. Faust
10. Die goldeneMärchenweltln
11. Espaaa Walzer .12. Flaggensalut Galopp

Strauss.
Wagner.
Ric.hter.
Svendsen

Strahl

unod

.Waldteufe.. Ziehrer.

->W/lm Saf/w ö2Op:i

%M EMraais,r,

Jacob Reincke
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