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Tidning för Helsingfors

Georg Wtetrönis MMTeatrar och Konserter. Östra Henriksg. N:o 1/ BAO\/ CENTRAL\
/ Varmlufts- och \
/ Basängbad rokommenderas. \

Lagret är stort och välsorteradt.
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisenberäknas myk»
ket moderata.

N:o 22 Onsdagen den 26 Oktober

AZiJELNYBLIN, FOTOGEAF, Fabiansg. SL

SUOM. TEAATTERI.A TEATERN.
Keskiviikkona Lokak. 26 p. 1898

Onsdagen den 26 Oktober 1898 Johannes.
kl. 7,3pe. m Mtirhonäytelmä S:SBä naytökses^ä (6:si kuvaclmaa ja proloogi.)

Kirjoiltanut:Herman Sndermann. Suoment. Irene Qlendelin.
Henki1öt

ra gängen
Herodes Antipas, tetrarkka Galileassa
Herodias
Salome, hanen tyttftrensä....
Vitellius, Syrian legaatti ....
Meroklea, puhnja ) Herodes AntipaiGabalos syyrialamen (

-
hovimiehiä..lahad, levutta )

Johannes, kastajaksi kutsuttu .lilltilll.Bcnarii
Skådespel i3 aktf r af José Echegaray

Pers 3nern a

Josapliat,*|
6"VÄ' >hänen opetuslapsiaan
Manasse, )
Jael, -Tosaphatin vaimo
!l;i(ii(lja.palvelijatyttölinnassa.
■Mirjam,
Abi, \ Salomen leikkitovereita
Maecha,)
Mesulemeth-, kerjäläianainen
Amasai, \, farisealalsia. .
Eliakim, "»
Pasur, > Jerusaleinin porvareita
HachmoniJ

Marquese de Alvarado
Hr SvedbergBernardo Montilla
Hr Stavenow Simon Galilealainen

2-n } Sa'ilealainen-
Halvattu.Hr MalmströmDon Gonzalo

Donna Montilla Fru Eliasson sl|J \ roomalainen sotamies
Vanginvartia. . . .Frk Lodenius

Kwr! Suonio.IEiho Salmela.
leruSemii^TneM^^iai?i^TosapTu?m Pfiäsiäls

juhlalle vaeltajia. Roomalaisia sotamiehiä, Pappeja.
Linnan palvelijoita ia palvelijattaria.

Donna Alvarado
Frk PaJdani
Fru LindhCarlottii Aika: vuonna 29 j.Krist.

Tapahtumapaikka: Proloogissa, Kallionkorpilähellä Jerusale
mia. l:ssä,2:ssa jaäissa näytOksessä Jerusalem, 4:ssä ja

s:ssä muuan kaupunkiGalileassa.
Hr Karlsson

i:n ja 2:n sekä 4:n ja ö:nkuvaelmain välilla lyhyetväliajat
n föTsiffgår iMadrid

Hörjaskl. 7,3o och slutas omkr. 10 e. m Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo VaB
ja loppuu k:lo 11.

Kontor E^ikaelsgatan N:o 3
C. F. CARLANOER.SKÅNE", Brand-

Åila aftnar
Aftonkonsert■kk-aa

A
"a TÄTsprt Hotel ICämij

från kl 8 eaf

STÄHLBERGS A.TELIER.
G. Tahfsi, MT

'
korl tid, Mil

tya Eörbättrc jaga

</) snål
3 trät)
"O oms Norra Esplanadg, fe/e/ 7727.konsti

sUillnir5_ nar stol
q sinn sk
Q. och I>(J

Välsorteradt lager
in;irl or likii

le, dci Hufvuddepot af Dr. Lahtuanns un-
derkläder.

-^ bibehålla
£ är rm ocb

Ensamförsäljn. af Jouvins & O:o's i
Grenoble världsberömdithandskar.Iirf Strandberg,

~MAGJLSIN nu NORD.

Elektriska Affär,
AXA LINDHOLM

Alexandersgatan 7. T. 6 38.
OBS-! €nda specialaTfän

Tf.ip-fcinledninqariA.kta Ringle
Begär:" Kh erkändt billigast

! „.malerial o. appa
Itid ko.tnadsfoi-slag c

Viner och spirituösa
direkt importerade från utlandet ho,

Hjelt & Lindgren.
Unionsgntan !'"—

Fotografisk Atelier.
TIYKJi-K lIÄÄ-^ Porträtter ivisitkortsformat å 6 mR, pr dussF.

a^-«-Bft]»f A nr t mc. ..w^^^^^^^^^^j^^ u;■FcrsSAyp,Mr-Q aktie bolag iSTETTiN. Ferd. Stamer.
■-■- ■ "ir i..r Fli,].,i.-.1. Hagasnndstratan1.

€

Hr Klintberg

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

■^Tag hvilken som &
3 helst I

I laasot?t,l
jemför den med

1WBifiik C:s!
2£ välj sedan: 1£

t Den bästa, t

Lifiorsäkringsaktiebolag:
SUHDSTROMS fotografiatelier

Fabiansgatan 27.

Jacob Cjiuigdrists TotografisKa fltelicr
fllcxandcrsg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)

utför omsorgsfullt ocD till »Hliga priser allt fotogratisßt arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 2453,

Bodega Andaluza
N:o 28 Unionsgatan N:o 28

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

___^_^__^___

Ijuslednlngai'

6lkn
Barn & Stackningsaffär

Henriksgatan 18
Filial: St. Robertsgatan 2

Kekommenderar sitt välsorterade

ningar- etc. etc,
Ullgarner & hemstickade

Yllevaror.

J.H,Wickele
YINHATOEL

ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris iDiplöme d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.
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Canttnelins

Axel AlUhcrg.
Kirsti Suonio.

(Evert'
Knut Weckman.

Uisakki 1 attu.
Kaarle IJalme.

(■Oskari Sålo.iPietari Alpo.
iEmil Falck.
VHetnmo Kallio.
Olga Salo.
Hilma Rautanen

/Tyyne Finne
Högdahl.

(.Sirkka Hertzberg.
Mimmi Lähteenoja

TAdolf Lindfort.

' Paari I'esonen
U)nniSavola.
Alexis Rautio.

/Otto Niiihi.
i'l'aavi Pesonen
Otto Närlii.

1898

Ylle & Tricotvaruaffär

N. Esplanadg. 13 <f(Catanis hus.1 *
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Brudslöjor
kransar, band, spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hos

Firma H. EHmin
9 Alexandersgatan 9.

HÉiits (Mfcfi
Smörgåsaffär

Miohapls.o-atan 2. Tp.lp/M491

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 och schatteringar till priser från
Fmk 5: 50 pr kilo till högre pris äfvensom lager
af stickade arbeten såsom strumpor, koftor,
tröjor, gosskostymer, barnklädningar. JBeställllin-
gar på all sla^s maskinstickning emottagas

Nålar till alla slags stickmaskiner

Wiborg:, Alexandersg. 27,

Åbo, Slottsgatan. 27.
Helsingfors, Mikaelsg. 2.

TH. NEOVIUS.

Ö "T- . fe .S J

=3 <u o. a -c: ,-—i >=

22 rTizsg L

o=;

Leppäkoski Pappersbruks
tillverkningar:

Omslagspapper
Karduspapper

Makulaturpapper
ocli

Trämassepapp
säljas till billig priser ai brukets ombudiHelsingfors

0. 3. DaftlDerg.
å.lexandersg. 15,

OBS.! Pappret tillverkas.enligt 1
ny metod, glättadt på ena sidan.

är i landet

OPERAKÄLLA EN.

Torsdagen den 27 Oktober kl. V28 e. m. T^J AD
Mariegatan 13,

I:sta

sin/oni-l^onserten
-*»"*-

MA31MONB,

Ipen enda värkligt praktiska SKEIF3IASKIN:I
som finnes är

som skrifver såväl rysk som vanlig skrift
Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

■ Generalagenter för Finland & Skandinavien.

Sioéa BöeMer för sä goéi somfl £f

ing&nting.
Kestupplagor ;iij

börande Wentzel Hagelstams förlag, realieras
intill den 1 januari 1899 med 50 procents
rabatt och därutöfver.

Till oerhördt billiga priser erhållas så
lunda romaner och noveller If våra mest fram
stående och omtyckta författare
värdefull fackliteratur.

Hagelstams bokhandel.

iddags- &

samt en del
af alla slag s.s. StäfStaitSar $ Stilar,1 5f«cÄ .* lälIäI9stä"*>ia?> Dörrplåtar, numrerings-, PaIäinerings- § Datumstämplar, Roittryckspressar. - HejItografer, Stämpelfårger <fe prima MärkbltUik förlimM

Hmärkning in. m.

ÄTnöiiserrTäbS^lli^^ la carte.
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Från Stockholms teatrar,
v.

Svenska teatern.

Under den kappa han bär skulle hr
Ranft nog ha iust att skaka fram en
teaterreiormator, men den högt ärade
publiken gör sitt bastå lör att vänja
honom af med den tanken. Ju konst-
närligt värdelösare program, ju högre
jubel och ju lullare hus.

Den älskliga publiken älskar älskligt
skräp. Pass pä. om inte det vana al
ster af en manlig eller kvirilig back-
fisck-fantasi, som heter „Flickorna fria",
och som gars i fredags torliden vecka
blir en liten kassa- och repertoarpjäs!
Förut har Drauaaiiskan under fru Hart-
mans — ack, afslutade! — lyckosam-
ma regering hatt privilegium på den
sortens ljufva roligheter. Genren är
inbringande, och den är uppenbart inte
sä svar, som mången trott. Till mån-
gens häpnad befans det, att lilla frö-
ken Ella Åberg kunde fria pr telefon
med fullt sä stor virtuositet som nä'
gonsin kunde önskas. — Kanske har
hr Ranft där viptäckt en skatt, solo
kan blifva utomordentligt bra att grip

till i mulna stunder! Faktum är att!
fröken Åberg hade på ett alldeles för-
vånande sätt de näpna och oemotstånd-
liga knepen inne.

För resten är ifrågavarande lillasöta
teaterpjes knappast värd det bläck, vi" här spillt pä den.

Soivagnskontrollören" är naturligt-
s vis mycket rolig, eftersomBisson skrif-
i vit den. Ja, det är märkvärdigt att- den kan varaså rolig,ehurudockmånga
s af dess påhitt hunnit bli förlegade.

Till exempel det där skojet med ärke-
; ängeln Gabriel, som var aktuelt på en

tid, då en mademoiselle Chose, som fick
■ rimmade ingifvelser af besagda ärke-
, ängel, var så modern iParis, att hon
i ill och med genom den utmärkte mon-

sieur Gaudolphe gaf Svenska Dagbla-
det till bastå ärkeängelns något tväty-

" diga åsikter om Andréea expedition.
Hr A;bert Rauft excellerade ihuf-

■ vud- och titelrollen; han är öfver huf-
: vud taget oöfverträffadivårt land som

fransk fars- Don Juan. Härligt var
hans sätt att kasta ut replikerna tili
sin älskliga svärmor.

De yngre damerna voro idenna farsför ombytes skull sedesamma och naiva.
Fröken Gottschalck försummade icke
tillfallet att in i de allra som vackraste

iFotografiska Handels- och Fabriksaktie-I
I bolaget iFinland Helsingfors.
IFoto&ra&ska artiklar1i .__ °o:i1 iQ Fonoffra£er.

detaljer göra sin roll sympatisk och fin,
och det var icke häller sä oäfvet att
se fröken Borgström som en familje-
flicka i sin prydno — hon som eljes
så ypperligt brukar agera litet troll.

Hr Hedlund har den olyckanatt van-ligen fä spela äcklig slappsvans; denna
gång fick han iörsöka sig på en fri-
skare parodisk genre, och det gläder
oss att säga, att han lyckades bra.Hans mask var lyckligt iunneo.

Att hr Eliasson utvecklade smak ochgode lynne som hr Raufts hämnande
gengångare behöfva vi knappast kon-
statera. Han är en af de skådespelare
som sällan eller aldrig besviker publi-
kens förväntningar.

Det är också nästan öfverflödigt att
tillägga, att fröken Olga Andersson för-
stod fylla den henne ålagda uppgiften
af yacker lockfågel till den manligapublikens synnerliga tillfredsställelse.

Vi taxera Sofvagnskcmtrollöiens"
lifstid till ett par tiotal aftnar.

*
Gustaf Bergströms jubileum.

firades på måndagen å Södra teatern
med all önskvärd glädje och gamman.Dar var enkompakt stämning af skratt,applåder, bravorop, lagerkransar, bu-ketter, festtal m. m. Det bägta afalltihop var att jubilaren själf speltepä ett sätt, som gaf de angenämaste
forhoppningar om att han ännu imångaar kan glädja stockholmarna med sinträffsäkra komik.

H. N.

CLEVELANO
är don bästa velocipeden.är don bästa velocipeden

HARALD W ASASTJKItN A S

Filharmoniska Sällskapet.

llnmsicHiaiiilH. S k M- * UHi \J.

en mängd böcker, til]

BODEGA ESW
Helsingfors

IFörsäljningipartioch minut afendasta aut an &

VINER &
SPIRITUÖSA.

unimiiimin■iiniiiiiin"
'" 'iir~"-i''J''^^M̂BI^B̂^^*l^gg^^*'^'^^^^^^^

Ständigt lager af färdiga

Beställningar emottages,

2 Mikaelsgatan 2.
LarssonK. F

1
?

serverar bästa finnbadstu, karbad, halfbad,
tallbarsbad, sprit- o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27.

t^in och © ®* Punschhandel
Tel. 2129Unionsgat. 4J

wlPoschehonow

-1 Knickerbocker Braces■^ 'A j (Eleganta) (Hållbara)

Simdhets-Hänoslcn
i skul

nom i vacke Kräpps

32XSJLS somliga,
kvin

Oskar Dtirchman
I Enda partiförsäljare iFirJ^^^^B^iiiafd. O DrnpiiM

1. Kirui
vid Salu

Utmärkt båmninastnedel!
nDoKfor fiorttfeoras Rårtinktur"

bärets affaliande

Uil! ni Da jorda Ra«t«tbuhsfämplar i, bör

lUaliaéns nya eracyräwrättning § KautscbuK-
stämpeifaöriß imikaelsgatan i.

(Innel E. Walldc

SuTTdsTFöin^s



AXEL PIHLGRFM t „Lilhjlilf" Tori Genuine årraks Punsch. Guldmedalj i P^ris 1889.
A. V. Ejciund & On fe

"fl
Champagne

Mont de Bruyére §.

' . .
Skilnadsgatan 19. Telefon 310

jes iminutA s
e hoVinex- & Spirituösa reras . a

Partila,spr hos Km
te."fl

OFCfI '

:\;:1 Ernst klanger
S. Magas/ns(^t Tel. 18 43,,___«n-~—^^u~m

Besök! Besök! (från Paris)
stort sortiment från 50 penni. Jkcrmcs' Så 10 011Idlldl ■^»^ /Alexandersgatan 19 - - Hagasundsgatan 2

ål
hi«

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

Chiffon, Crep. Sammet,
3

ca
d
to

subbassemeniYåningen. Tjufvudingårig
från ?7agasur\dsgaUn.(0

§1 3
COm. m., m. m. allt hemkommet föiFörsäljning af alla slags matva-

—i V*

Or.
"%
tn
OKf

1 saisongenror, frukter, konserver, m. m. till moderata
en

o
=3

■pnsei Då det lyckats mig att engagera
a^venoe^iiest framstående modi-

stånd att kunna
Saluhallarna öppna: Helgfria dagar 7

»-+>
f. in 10 e. m. Söndagar 7—9 f. in. ock mig ■^Ster, ser ja

tillfredsst^ja
I

taste Vuittäi
Nytt lagerJaen mest olika smak be-

såvä^eTiklare som elegan-
minoch O. ÖländerBesök! Besök! affär iärade damers ochkunders åtanke! et S,

!t
i

■a

BEi
«,

oooooc
B« i -Porter.
Vällagrad

Valsr,

JSftet

00000

Siamßrini
hn a i

Oi garrm
L^ganola,

ISigero

Fred.Edv. Ekberg>s
dgarrhandel

52. Alexamk .lan ~>'l

Notiser.
— Program.hla.det 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.

#— Malmö teater. Nyligen upp-
förde Håkansson Svennbergs sällskap

för första gången Duvals skilsmässa
med En omvändelse" som förpjes.
Denna senare lilla salongskomedi spe-
lade fm Håkansson och hr Svennberg
med ett utsökt behag, skrifver en re-
censent, Duvals skilsmässa" med sina

många lustiga förväxlingar framstäldes
pä ett sätt, som väckte stormande mun-
terhet och som heH säkert kommer att

locka många lika goda hus, som i går

eftermiddag, hvarJlll vi ha all anled-
ning att lyckönska det intelligentasali

skåpet. *
— Ett slags operanovitet uppför

des nyligen a k. teaterniKöpenhamn

Det var Hero, benämnd „dramatisk si-

tuation",med musik at L.SchyVe. Den
utfördes af frökenMargarethe Petersen.

Scenen försiggår vid Afrodites tern

pel vid sundet mellan Europa, och Asien.

Hero väntar Leander, tänder fackla.,

tor att belysa hans väggenom böljorna
och faster den å templets tinnar. Men

ett oväder uppstår, facklan slockuar,

Hero fatta, af rädsla och ber till Alro-

dite. Då varsnar hon sin älskades lik
och störtar sig ihafvet.

Texten är sammansatt af flere ele-

ment, äfven från den grekiska trage-

ll6
Musiken är duktigt utförd, i flere

delar vacker och idet hela uttryckstull,
men ci synnerligen stilfull, åtminstone

i antik mening. Instrumenteringen ar

fararik, stundom tämligen kompakt tor

teaferbruk, men den vittnar dock om

dramatisk talang och är ialla handel
ser värd att höras.

Siälfva »situationen» är u egenth'
ci dramatisk", enär den saknar

handling med konflikt och kamp, inei

dS innehåller en del stämningar och
Spar sig väl att målas itoner. Nod
Sigheten af sceniskt utförande ar

rlock ci sä klar. .
FrökenP:s utförande gjorde sig hvad

stämman beträffar, kraftigt gällande,

eT det var ej fint i modulauonen.
Sen var där ofta skarp, och intona-
-s n

—
" nr

uunen är som oftast dålig. Den dra-
matiska sidan af framstäljningeti var
oäuska dilettantisk och prestationen i
■ån helhet endast af andra rangen.
Publiken var dock belåten och applå-
derade. Med en framstående sångerska
förtjänar det lilla stycket en plats pä
livarje spellista, åtminstone som experi
iuent. *
. — Fru Oselio-Björnsonhar upp-

r.rädt i Kristiania som Margareta i

Faust" och nottogsentusiastiskt. Koost-
närinnan framkallades oräkneliga gån-
ger samt erhöllblommoroch lagerkran-
sar. Orkestern hyllade henne med„touche". *

— Lautenburg-matinéer. IBer-
liner Tageblatt skrifves under denna
rubrik: Direktör Lautenbarg ämnat-
under loppet at innevarande säsong
gifva flera middagstöreställningar inör
endast inbjuden publik, hvarvid obe-|
Kanta författare skola presenteras eller
stycken uppföras, för hvilka scenen hit-
tills at ett eller annat skäl varit stängd.
Den första matinéu af detta slag ägde
rum den 8 oktober kl. 12 middagea.

ihvarvid uppfördes Rudolf Lothars en-
akts sorgspel Cäsar Borgias Tod" och
Wilhelm Kraghs skålespelGewissens

L. V Relander
qualen" (Eva) i ty.sk bearbetning af
frih v. Enzberg.

— Sonzogno .skall, skrifves frånMi-
ano till Borliner Tageblatt, i slutet af
okt. öppna därvarande Teairo Lirioo.
Af nyheter kommet1 han att uppföra:
EYdora" af Giordano, La Fine di
M■zart" af Anzoletti, »Stella" af Nar-
dis, 11 violiniata di Cremona" af Gia-
netti. Iny in-studering förbereder Son-
zogno nSappho" af Masse.net, ..La bella
fanoiulla di Perth-' af Bizet och Boh-
érae" af Leonoavallo.*

— En tonsättarekongress var på
initiativ af tonsättaren R. Strauasnyli-
gen inkallad till Leipzig. En hufvud-
råga vid tillfället var att råda bot för

det missförhållandet,att trots den stora,
materiella vinst, den tyska musiken
alltjämt gör,endast en ringa del däraf
komma tonsättarne tillgodo, medan för-
läggare,notstickare, musikhaudlare, kon-
sertgifvare, teaterdirektörerm. fl. skörda
lejonparten därå,''.
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Klnska
oarnsanga

tnaÉ^péciäTfabnl^Finland Tor
ARNSANGAR 0, MADRASSER

'Ctyiiligt billigare ån de utländsk
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexanderssjatan 50
EMIL REHNBERG

■♥♥♥<

Quadrant"
Du

Nordstjernan

)O 5*

efter och rök
iH_ —^"=

ida.Flo
La Constiilidad

Konrad Björkegren
Hagasundsgatan 2 Hennes hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

HPIWHiWFf
G.F. )CKI ipea dej

K\

rkopp

tfäestaurant. J^hum
■ IMHHHB

örsta urv
SIFOs?iOf]

a priser

O^a glasma^csincl
3. Mikaelsgatan 3.

OBS: vid Sidornwska affären

OSKAR AIE^^MJ

C. E. LINDGR EN's
orst- c&? Pon
Rödbersrsgatan 9. BUTIK Al lidsrsg- atan 46,

Centrals hus

iser. Aterförsälj

C. E. LINDSS^EPi.

UnHu IfoÅ i.

■

idelar o.
tillbehöri stort

Egen reparations» I J^ä^^Ék.. , j^^mm i

le plus cher de tous le

§i G^sfo^e.
TH WULF
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"' 'ST T&.T T» "K?" rf"* Sflsjv IiVTFG.
Ett mig tillsändt munvatten Stomator i,1!^\if livars sammansättning är migbekant,har jag \ffS|i undersökt med hänsyn till dess inverkan på t|i

Jlv olika septiske och andra sjukdomsalstrande Jtj-jyf bakterier, hvilka städse eller vid kända till- \f/
£ÄV fallen förekommaimunhålan. WJi}y. Dessa undersökningar gåfvo följande re-
W sultat: W

1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid W|i
>8V Stomatol i vatten, på 1 minut, af VJ.
W 3% Stomatol på S minuter. 1% Stoma- W> tol hindrar ibetydlig grad dessa bakte- tji
J. riers utveckling. W.
\ § 2) Imunhålan förekommande s. k. Mullers \?/
i komina-baciller dödas fullständigt af3% £i>

3 Stomatol på "2 minuter, af 4% Stomatol\f på 1 minut. \ff
\| Tyfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi- W 'i
J. nuter vid 3% Stomatolhalt. 3% Stoma- J.\ f tol hindrar tydligt bakteriensutveckling \ /
W '$ efter 1 minuts inverkan. i'å}. 4) Tarmbakterien (Bacterium coli) dödasaf J

'
\ f 6°/0 Stomatol fullkomligt efter4 minuter.

*
f£l> 4°/ 0

— 5% Stomatol hindrar tydligt efter téi)JK, 2 minutersinverkanbakteriensutveckling. Vjf
\f/ 5) Priedländerspneumo-bakterier,dödasfull- \f/t|^ ständigt vid 4% Stomatolhalt etter V-/2 t|V}Vi minuts inverkan. 5% Stomatol dödar Jif*ff denna bakterie på 1 minut.
tfi^ 6) Orange-gul Sarcina, dödas af 5% Stoma- S|V
JK tol l)å 2 minuter. *f*ff/ 7) Gula septjska streptokocker, dödas af > fté^ 6% Stomatol på 4 minuter. £ 'dy/-

é 8) Hvita septiska streptokocker, dödas af fW s°/o stomatolpå 3 minuter. \/Cl> 9) Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- '4
y/. tol på 1 minut, af 4% Stomatol på 11/,,I1/,, }'
W minut.

" y/
Sä^ 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- \k'å,";*, matol fullständigt på 2 minuter. ;T*
J|f Resultaten af dessa försökvisa, att kon-

i&'é centrerad Stomatoli4%— 5% satt till vatten tJWIX är ett verkligen godt desinfektionsmedel. :!*
W Angifna försök hafva af mig verkställts Vftto med professor Afanasjeffs tillåtelse i hanslaboratoriumvid kliniska institutet. :!*
W Doktor M. A. Ra.olcino.
| S:t Petersburg den 26 Juni 1898.

i Brefpapper
fiff rikhaltigaste 1
|I|| ska sortei

lager af utländska och inhern-
r, linierade och olinierade.vm.

Mrmatryck utföres billigt,

il Dahlbergs Pappershandel.
H^ Alexandersgatan15. i

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.
Onsdagen den 26 Oktober 1898

Pro g-ram.

■IAiMMA iUlfcåiåi

PrenurneFera
på

PrfiWÉl
Prenumerationspriset för säsongen

(sept— maj) inklusive hembärning

per månad 75 penni

kontor Mikaelsgatan 1, 2 tr. upp (L'Urbaines kon-
tor) kl. 12

m
%vx

1. Carneval in Venedig, Marsch .2. Mondnacht au£ der Alster, Walzer
3. Ouverture Zampa"
4. Wiener Schwalben, Polka
B. Quintett Cosi fan tutte". . . .
6. Potpourri Romeo u. Julia". .
7. Wo die Citronen bliihen, Walzer
8. Ungarische Tänze
9. Rund vm den Stefansthurm, Potp.

10. Herr Onkel so was thut man nicht
Polka

11. Wiener Bilrge t, Walzei
Moussé, Galof
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Fetras.
Herold
Pahrbach.
Mozart.
Guonod.

Strauss
Brahms

Muller.
Ziehrer.
Fahrbach

f^H" Annonser emottagas å Programbladets

4, tel. n:o 13 57

Fredr. Edv. Ektterg.

Bageri&^onditom
52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

Hotel Kamp.

G. Richter.
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F:fore 1898, Hufvudstadsbladets^Nya TrvckeiH
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® Franska Lifförsäkringsbolaget g
£§ Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. g|
m Garantifonden: 98 miljoner Frcs. ||
ihs Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- ggvlf ringar af alla slag. Genom samarbete med ||
© sjuk- och olycksfallförsälmngsbolapt L'Ur-
M baii.e et la Seine beviljas de försäkradevid gv

sjukdom ooh olycksfall särskilda förmåner, g|# hvilka fullkomligt säkerställa såvälden for- £9|
H säkrade och hans familj, som ock de per- g,ff söner, med hvilka han står iafffirsförbin- W
(© delse för den oundvikliga forlust, som en
(ja& sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- g*,

ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- g*
v^ skänker" nämligen, såsom allmänt bekant,

t premierna för hela sjukdomstiden och utbe- &h
iaiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-
lie och resten vid dödsfall. ?0j

Bolaget LTrbaines försäkringar äro &h
därför särskildt att rekommendera för lier-

® rar affärsmän, då det gäller att säkerställa W)
(f(ö större affärsföretag genom lifförsäkring-, gv,

emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-
(Kö samma störingar svårare sjukdomstall all-
(m tid med<öra och hvilka ofta nog bringa bor- $4

ges- och förlagsman stora förluster.
För dessaväsentliga fördelarerfordras

■fg& icke några extra premier utan endast att &h,

den försäkrade afstår från den årliga vinst- J»andelen. *&'
(Sfe Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1 g&

@ Bart von é^norring. jg
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per telefon N:o 13 57 kl. 12— 4
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Wiener Damen-Orcheste

Avg. Mi lartwall. i
Elvira a 15 o:/

Mineralvattenfabrik
Helsingfors, AUxindorsg. 26.

Wilhelmina aTelefon 169,

15 a:i1Tl
unde
sofie

hos
illverkningen står 1

i
er kontroll af fi]o- \
doktor Hj.Modeen.
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Jacob Remeke

"■niirimTi

Hotel Kamp.
Äiener Damen-Orchester

G. Richter.

Torsdagen den 27 Oktober 1898

Program.

i3,2 3£j«c iIh "«?J « H1Ä 111
b Ill^ri^llMSilia^iufe a -.2 S ? ge S3ÄW M .-.g & S S.-3 s "^B
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1. Venetianer-Marsch. .2. Hoch den Frauen, Walzer.'3. Ouverture Diebisclie Elster'4. Im Kahlenbergerdörfl,Polka5. Lied ohne Worte (4).
0. PotpourriDie Jildin" '.

7. Myrtenbluten, Walzer8. Reverie....
9. Wiener Mode, Potp.10. Cadettenstreiche, Pollia11. La Fiancée, Walzer12. Bei Naoht u. Nebel, Galopp
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Eilenber
Messerschmidl

Mendelssohn
Halévy.

Strauss
Bqttessini.
Bednarz.
Suppé.
Waldteufe]
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