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»CIEBMASIAé^ liffossakrxngs aktie bolagistettin. Ferd. Stamer.' ' — Generalagentur för Finland, Hagasandsgatan 5.

gB.ogram~
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter./bao\
/centrälV

/^ Tarmlufts- och \^/ Basängbad rekommenderas. \^ Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 24 Söndagen den 30 Oktober

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN. SUOM. TEAATTERi.

Måndagen den 31 Oktober 1898 Sunnuntaina Lokak. 30 p. 1898
7,30 e. m Jo^an^lös.)\bonaemeQt ¥°-

För l:sta gången Murhenäytelmä s:ssä näytöksessä (6:si kuvaelmaa ja proloogi.)
Kirjoittanut:Herman Sudermann. Suoment. Irene Mendelin.

öfestän^äa.

Jr
4i Tag hviiken som
I helst t

Situation i1akt af Eugéne Verconsin, öfversatt
af Valdemar Tollander.

Personerna

O j'in

Hr HultmanRoland Delaunay, artist jemför den medEtt fruntimmer
Isidore. . . . ■Krk lJaldani.BHi- Karlsson.

Händelsen försiggår inärvarande tid iParis

För l:sta gången

Nådebröd.
Drama i2 akter af Ivan Turgenjew, öfversättnmg

från tyskan af Adolf Paul. *-n \ roomalainen sotamies
Vanginvartia. Weckman

Suonio.IEino Salmela.
[eru^alenm^memä^a^iaisia^JosapliaTiiilapset. Pääsiäis

juhlalle vaeltajia. Roomalaisia sotamieMä. Pappeja.
Linnan palveJiioita ja palvelijattaria.

Personerna

\ välj sedan: Z

IDen bästa.|Hr Klintberg.
Fru Stavenow, Aika: vuonna 29 j. Krist.

Tapahtumapaikka: Proloogiasa, Kallionkorpiläliellä Jerusale-
mia. l:S3ä, '2:saa ja i!:ssa uäytöksessä Jerusalem, 4:saä ja

s:ssä muuan kaupunkiG-alileassa.

G-aletzki . .
OlgaPetrovna
Maximoff. .
Kutsofkin
Ivanoff . .
Hofmästaren
Intendenten.
En betjänt .

Hr Stavenow.
Hr Berlin.
Hr Deurell.
Hr Lindh.
Hr Malmström
Hr Carlsson.

l:n ja 2:n sekä 4:n ja s:nkuvaelmain välillä lyhyet väliajat

Ovet avataan k:!o 7. Näytäntö alkaa k:lo Y2B
ja loppuu k:lo 11.Börjas kl. 7,»0 och slutas omkr. 10 e.m SUNDSTRÖMS fotografiatelier

Fabiansgatan 27.

& Lifförsäkringsaktig^boläg:
wKa' -

nnoPrt Hotel Kamp
mener llamorkesterl

STAHLBERGS A.TELIER.
i it^BF" HTarför bar imdertecknads totogran-
i,PUT atelier, efter att endast existeradt sä
111 korttid, bllfvit så flitigt besökt? Jo dÄrtor at
C jag arbetar enligtnya förbättradefA^metodei« och imin praktik anyänder de mestyppersta och
m snabbt arbetande instrument låter hvaqe por-
-3 trätt genomgå nogran kemisk behandling och
"O omsorgsfull konstnärlig retouschenng, samt;eg
, nar stor uppmärksamhet åt att giivaP^ernafe som skola fotosTiiferas rilrdelaki ga sU 1 ngai

utställda till pasecnd^^^^^^^^^^^^H
SödraEsplanadgata»i4

(midt emot Kapellet)
iocel Strandberg,

Jacob Qtt*g4ti*ts TotograflsHa Htelier
jncxa»acrsg. 19 (ing. fr- liagasiinasg. 2.)

Utför omsorgsfullt och till Billiga priser allt fotegrafisßt arbete såeäl
inom som utom atelieren. telefon 24 53,

Bodega Andaluza
N:o 28 Unionsgatan N:o 28

Servering af uteslutande äkta natnrviner,£rulzter,
lä,sMdrycMer xn. m.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3
C. F. CARLUfJOEEI.

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

/^o/va Esplanadg, 37. Telef 1727,

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

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

Grenoble världsberömdahandskar.

Henkilöt
Herodea Antipas, tetrarkka Galileaasa
Herodias
Salome, lianen tyttärensä....
Vitellius, Syrian legaatti ....
Merokles, puhuja "> Herodes AntinanGabaloa syyrialainen

> 70SSJaliad, levntta ;
Johannes, kastajaksi kutsuttu .

Axel Ahlberg.
Kirsti Suonio.
Katri Rautio.
BenjaminLeino

(■Evert Suonio.
<Knut Weoknian.
Uisakki Lätta.
Kaarle Halme.

("Oskari Salo.IPietari Alpo.
]Emil Falck.I^Hemmo Kallio.
OlgaSalo.
Hilma JRautanen,

("Tyyne Pinne.
{Lilli HOgdaU.

Hertzberg.
Mimmi Lähteenoja.

/Adolf Lindfort.

j-Eino Salmela.
/TaaviPesonen,
(Onni Savola.
Alexis E,autio.

/Otto Närhi.
\Taavi Pesonen.
Otto Närhi

Josapliat,
}Mnen opetuslapsiaan

Manasse, JJael, Josaphatin vaimo
Hadidja, palvelijatyttölinnassa.
Mirjam, "1
Abi, > Salomen leikkitovereita
Maecha, J
Mesulemeth, kerjäläisnainen
Amasai, \ fav;QOTiniQ;nJörab. / tarisealalala-
Eliakim, ")Pasur, > Jerusalemin porvareita
Hachmoni,J
Simon Galilealainen .
o!^ > galilealainen.
Halvattu

TillJLGA.SIJST JDTJ NORD*
€llen CamtnelinsJulutetällnmÉ

Garn & Stiokninflsaffär
Mlc. Aniipiu'»

Elektriska Affär, V. Henriksgatan 18.
Filial: St. Robertsgatan 2

Axa Lindholms
»&SS Tapisseriaffär €«€€

Alexandersgatan 7-
'" _y 3 ;_ »,lond.o 34. Tel 091. Mor,

Ijusiedningar för a.statnmg till E:f-r, EMU. A. B
sfientrnl. Bekommenderar sitt välsorterade

ningsceatrnJ.Tele-ffortSednirsgar1,
Ullgarner & hemstiokade>r från !a-- Begär"„» malerial o apparater

id kos>«nad<sfßrf>lag o. priiku ii Bit
Wm®r och spifltoose

direkt importerade från utlandet^os
Hjeit & Lindgren.

Unionsgatan 17

N. Esplanadg.
(Catanis hus. >T^tt^TOTIäITT .Fotografisk Atelier.

C IP IJ' Js Äi^lJ^ .JtP^^ÄXi Porträtter ivisitkortsformat å € mlk, pr duss

Akta lager af

YHevaror.

aåef
Georg Wikströms skrädderi

Östra Henriksg. N:o 1.
Lagret är stort och välsorteradt.

Elegant snitt. Pin Finaste tillbe-
i höranvändes.Prisenberäknasmyk-
ket moderata.

1898.

VIMÅOEI,

ÄRRÅKS PÖ^SCH,
prisbelöiit med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris cThonneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.
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Brudslöjor
kransar, band, spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hos

Firma li. Ellmin
9 Alexandersgatan 9.

Msiifors MMi
Smörgåsaffär

Michaelsgatan Telef 491

Ml Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan f

Största lager odekorerade iöremål 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. Beställnin-
gar på all slags maskinstickning emottagas.

Nålar till alla slags stickmaskiner.
Wiborg, Älexandei-sg. 27,
Åbo, Slottsgatan. 27.
Helsingfors, Mikaelsg. 2.

TH. NEOVIUS.
'■
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PHll'l \( A'si u1 Pap icrsir ks
tillverkningar:

Omslagspapper
Karduspapper

Makulaturpapper
och

Trämassepapp
Baljas till billiga priseraf brukets ombudiHelsingfors

0. 3. Daftlberg.
Alexandersg. 15.

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

FiSharmoniska Sällskapet

12:te

populära V^onserteq
Tisdagen den iNovember kl. Va 8 e. m

Societetshuset

Program
Ouverture till op. „Trollflöjten Mozart
Valse (ny) Glazounow

Prelude HassenetLa Vierge

Vyshegrad", sinf. dikt Smetana,

Paus

Ouverture till Eomeo och Julia Tshaikowsky,
Konsert, för violoncell Servais

(hr Ladislas Aloiz

Paus

Auffbrderung zum Tanz Web er

Ifjol gjetté gjeitin, för stråkork. Svendsen
Marsch ur Faust. Berlioz

Den enda värkligt praktiska SKRIF3IASKIN
som finnes är

HAMMOND 9
som skrifter såväl rysk som vanlig skrift

Pinnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter förFinland & Skandinavien

fåoåa Böefåer för sä qoéi som
ingenting.

Restupplagor af en mängd böcker, till-
hörande Wentzel Hagelstams förlag, realieras
intill den 1 januari 1899 med 50 procents
rabatt och därutöfver.

erhållaspriseiTill oerhördt lnTTT^aß
lunda romaner och noveller af våra mest fram'

samt en delstående och omtyckta författare
värdefull fackliteratur.

Hagelstams bokhandel.

RnnFfiA FSPANOLA
Försäljningiparti och minutafendast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

Beställningar emottages,
fllya Barngarderoben

2 Mikaelsgatan
Larsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

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

Telefon 20 27

\^in och © @* Ptinschhaodel
Unionsgat 41 Tel. 2129

W. Poschehonow.

©sk. I^ui?cfyman
rekommenderar förutom sitt I:a Drog-, Kemikalie-,
Parfym- & Tvållager, Mikaelsg. i,sin särskildaal-
delning (nedra våningen) för Kirurg- & Optiska in-
strumenter, Gummivaror m. m. såsom:

Bråckband, Gum-
mistrumpor,

Sköljkannor,Mag-
bindlar & Spol-

ningsslangar,
I '

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

Många nyttiga saker s.s. Sundhetshängslen,
nödvändiga för hvarje människa. Rak-maskin-knif-
var, Penslar o. Kopparpulver,Mjölkstereliserings-
apparater, Pormalm desinfections-lampor m- in.

Utmärkt ftårreningsmedel!
hornborgs Rårtinßtur"

0000 I)indrar miällbildning ocb 0000
000© Pris pr flaska t tnk. 0000

Hill l\iha välgjordaKautscbukstämplät^M
VIII 121 l/a Ni beställa dem från
Ulalldéns nya tiravyrinrättning $ Kautsclw

stämpelfabriK imißaelsgatan i
(Inneli J. E. Walldén

Gravyrarbeten af alla slag s.s. Stålstansar$ Stilar,
Eacksigell $ Targstamplar,Dörrplåtar, numrerings-, Pa-
ginerings- $) Datumstämplar, fivittryckspressar. - Hek-tografer, Stiimpelfärger & prima Märkbläck för linne-märkning m. m.

K«gS_ *
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HARALD WASASTJSMAS Blomsterhandel, skilkadeaj.

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert, Table dhote & å la carte.
Från Stockholms teatrar,

Ifyratio år har Gustaf Bergström
skänkt skrattets välsignelse ät otaliga
medmänniskors tillvaro. Ingen filan-
tropi ivärlden synes mig gå upp mot
ett sådant storvärk, det är sant och
ingen paradox. Ty har man allthvad
andra synas kunna önska sig, men har
ända ej glädjen, så äger maningenting,
och äger man bara lyckan af ett godt
humör, så borde ingenting kunna väcka
ens afund.

Hur många gånger mins jag ej, att
jag kommit til) Södra teatern med sin-
net fyldt af förtretligheter. Bara vägen
dit är så lång och besvärlig, att den
kräfver ett hälgons tålamod. Spårvag-
nen står och pustar här och där, på
Nygatan särskildt kryper den i stället
for att ila. När man så hinner till
Slussen, där konduktören alltid dundrat:
Andra vägen! —

en svensk spårvagns-
konduktör ryter alltid vid sädana till-
fällen där en kontinental dito småler
och bugar sig — så händer det fyra
gånger på tio att slussbron är uppdra-
gen och man får springa enkrok. Upp
till hissen är det backe, en sådan där

lömsk, långsamt sluttande backe, som
ger sig sken af att vara släta vägen.
Isista stund är man alltidute — enda
gången jag söker förebyggadet är, när
jag iställetkommer en kvart före,hvil-
ket ger ett ödsligt intryck, ty då äro
ännu inga teaterbesökande i rörelse.
Vid hisseu får man stå ikö, en tyst,
stel, dumt allvarlig tillställning, ihissen
får man evigt höra samma söta rysnin-
gar hos damerna och samma bondkvick-
iieter af herrarna. På bron blåser det,
nää det inte regnar, eller också gör
det båda delarna. 1 hörnet vid torget
står kolingens kusin och säger: God
afton, sköna dam, ska vi fara tillNak-
ka?" Och inom teatern betraktas man
ständigt som en ny personnage, fastän
man känner sig som ett gammalt Stock-
holmsoriginal.

Om man till allt detta lägger med-
vetandet om familjelifvets behag, de
dyra tiderna och för resten olösligheten
af tillvarons gåta, så uppkommer en
sinnesstämning, som inte precis kan
nämnas rosenröd. Har det börjat?"
år frågan itamburen. „Alldeles nyss",
blir svaret. Och i den gasnedskrufvade
salongen har man då att välja pä att
sta en akt eller att tränga sig förbi
minst åtta korpulenta, åtminstone före-

Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-I
bolaget i Finland Helsingfors.

Fotografiska, artiklari
och.

Fon.og-rafer.

falla de så, personer, hvilka alla öfver-
stråla en med sina tysta välönskningar.

Nå, sä har man då ändtligen kom-
mit på sin plats, men vidhvilket lynne!
När jag är idet lynnet, kännas mina
kinder förvandlade till sten.

Så kommer Gustaf Bergström in.
Åh", tänkte jag, „honom har man väl
sett förr". Men hur det är, kan man
inte ta ögonen från honom och inte låta
bli att höra på honom häller. Man
föresätter sig, då man är kritiskt an-
lagd och har genomgått allt det gräs-
!iga jag ofvan uppräknat, att tycka,
att han är fullkomligt lik sigiden här
rollen som i någon föregående. Men
rätt som det är kommer en blick, som
är sä rolig, ett tonfall, som har sä
mycken munterhet isig, att man iett
slag blir helt eröfrad. Och se'n skrat-
tar man hela kvällen, skrattar bara man
ser på Bergström. Man blir varm och
god, de kalla, stela kinderna fä mjuk-
het och lif, och allt af" obehag, som

nyss tornat sig omkring en, faller un-
dan och flyter bort i glömskans ränn-
ilar. Och alla feta, röda herrar, som
man vet helt nyss ha svurit öfver en,
se ut som idel solar hvarenda en, och
vid var nästa passage förbi hvarandra
ha de i sina ansikten ett uttryck af
öfversvallande välvilja, som om de skulle
ha lust att säga: „Tyget blir för en
och sjuttiofem".

Ty i regeln är det en mindre köp-
stark än säljstark publik, denna Södra
teaterns, och sä var det isynnerhet på
Gustaf Bergströms40-ärs-jubileum. Det
är för resten den teaterpublik,som bäst
går att trifvas med. Den är vårdad,
utan att vara snobbig, samt anspråks-lös, lättroad, sedlig utan kink.

Att ha spelat i40 år och ändå inte
ha en enda gubbruna isin teaterfysio-nomi, ingen trötthet, ingenting af detdär, som annars ofta, dä man sett nå-
gon länge, kan komma en att börja
räkna lustrer och decennier! Att ha

CLEYELANfI
är don bästa velocipeden

Svnclsfröm's
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Velocipeddelar oBorj?å-P«rter.

-
Sw"v'°
Quadrant" tillbehör istort

urval!%Välsmakande |Nprdstjernan"Efterfrågad, Egen reparations-
Omtyckt, m. fl värkstad

X^$4UJ
MO 9P1

*¥*'*#***¥*♥*¥¥¥ ysssss#s##ss*ss IHelsingfors, Berggatan 10.

Le meilleur et le plus cher de tous les RhumsSiamßrini sfåestaurani Jfcfyum §i Cfyrisfogfye.
Fråga efter och rök TH. WULFFS

& RitmatcrialiehandelStörsta urval Pappers-
WKI«s®j W timI.U>M I

— —
Cigarren ■pTEsplanadgatan 43.Sidtemot Hya Teatern

Telef 24 SO.billiga priser l/älförsedt Säger! Billiga prisar!

La Rflanota,
Wilhelmina,

Le Flor,
£! Sigero.

Florida.
La Constiilidad

glasmagasinet
3.

9999 Vinhandeln
Vilhelmsgatan N:o_^,^^Mikaelsgatan 3.

vid Sidorowska affärenOBS Iar äter öppnad och tilihandagår allmänheten med se-j dan gammalt välkända varor.Fred.Edv. Ekherg>s
Cifjarrhandel

52. Alexandersgatan 52. OSKAR ALIXBK. L. V. Relander

®

1J _^"-__^^^_^_|_^Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
A. V o Eklund & C:o.

Skilnadsgatan 19. Telefon 3iq.

Välsorteradt lager af
■Viner A Spiritm&sa,

billiga priser

Besök!

ta' Sa olia
Alexandersgatan 19 Hagasundsgatan 2,

subbassemeniYåningen. T?ufYudingång
från i^agasundsgatan

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

Saluhallarna öppna: Helgfria dagar 7
10 e. m. Söndagar 7

priser

f. na
6

—
lo e. m

Besök!

spelat i 40 är och göra alla unga med
sitt skratt! Att ha spelat i4O är och
se ut som om det skulle vara ens vilja
och fröjd att kunna roa i 40 år till!
Det är så välsignadtrartoch bra gjordt,
att man inte vet hvad man skall säga
till det. Jag kunde inte hjälpa att jag
grät med, när efte- pjesen hyllningen
nådde sin höjd. Och na säger jag som
en röst af de mänga: Tack Gustaf
Bergström, tack gamle, unge Gustaf
Bergström! Och var snäll och lef åt-
minstone min lifsid ut!

S. T.

-«."►-

Notiser.
— Programbladet kom-

mer att, såsom vi tidigare medde-
lat, under instundande säsong hvarje
representationsafton utdelas gra-
tis af bladets egna kolportörer
utanför svensMa teatern,

hvilket alla teaterbesökare benäget
behageda observera

— Konsert gifves härstädes om tors-
dag af sångerskan Grefvinnan Ebeth
Mörner och pianisten Fröken Sigrid
Carlheim-Gyllensköldfrån Sverige. Pro-
grammet upptager uteslutande gadigna
saker och af särskilt intresse sånger af
moderna svenska kompositörer.

Grefvinnan Mörner, dotter till fram-
lidne konsul Gustaf Brinck iHelsing-
borg, har en liten men väl skolad och
charmant stämma. Sina sångstudier
har hon bedrifvit företrädesvis iParis
och lofordas iden svenska landsorten
och iChristiania, där hon senast kon-
serterat, som en förträfflig konsertsån-
gerska. Hon är sedan några år gift
med författaren Grefve Birger Mörner.

Fröken Carlheim-Gyllensköld är född
i Smaland, dotter till framlidne öfverst-
löjtnanten A. H. Carlheim-Gyllensköld.
Etter afslutade studier vid kgl. musik-
konservatoriet i Stockholm lät fröken
C. H. första gången höra sig offentligt
därsammastädes ioktober 1885, hvar-
vid hennes spel väckte en icke vaniig
uppmärksamhet. Följande år begaf hon
sig till Wien och blef där genast af
professor Leschetizky antagen till elev
och åtnjöt hans förträffligaundervisning
i tre år Iseptember 1889 öppnade
fröken Gyllensköld „Stockholms Mv-

!,,iv.-i,
—

■! muni li"Hlikinstitut
Som pianovirtuosortfarande är

anse-njuter hon i sitt hemland stort

ende för sitt eleganta, klara och ut-
trycksfulla spel.

Vi rekommendera konserten ipubli-
kens benägna åtanke.

—
Från musiklifvet i Leipzig.

Abonnementet till de 10 filharmoniska
orkester-konserterna har varit så efter-
sökt, att väldiga köer bildades, då bil-
jetterna häromdagen såldes. Däremot
har försäljningen af biljetter till Liszt-
iöreningens 12 konserter gått mycket
trögt, trots de väldigapuffarne fördem.

-4~* "^

Ett och annat
MusikMstorisk samvetsgrannhet. På

en konsert i en engelsk provinsstadut-
fördes bl. a. Grovnods bekanta Ave
MariaiC medackompanjemanget afBachs
första preludium ur „Wohltemperirtes
Klavier". Ikonsertprogrammets anal-
ytical notes'1 stod vid detta nummer
följande ,.musikhistoriska" anmärkning:
,.Denna utsökta melodi är skrifven af
Seb. Baoh och ackompanjemanget blef
på begäran af den på sin dödsbäddlig-
gande Bach anförtrodt åt Grovnod!"

En välvillig själfkritiker är hr Paul
Hartmann, „teaterförfattare", såsom
hans visitkort uppgifver, skrifver Ber-
liner Tageblatt. Han har tillstält tid-
ningen följande skrifvelse medbegäran
om dess införande:„Möderne Martyrer" är titelnpå det
nyaste sensationsdrama, som flutit ur
den iWien bekante skriftställarenoch
skådespelaren Paul Hartmanns penna
och inom kort skall bestå sitt eldprof
a Ostend-Carl-Weiss-teatern, En kela
den civiliserade världenupprörandeak-
tuel sak ligger till grund för skådespe-
let och torde på grund af många in-
tressanta fakta, hvilka ännu äro okända
för den stora allmänheten, komma att
väcka ett oerhördt uppseende. Hela
stycket genomandas af innerlig männi-
skokärlek och varm känsla och vittnar
om författarens höga uppfattning af de
mänskliga rättigheterna. Styckets upp-
byggnad är af dramatisk effektfullhet,
de särskilda scenerna äro af djupt gri-
pande sanning och ur det hela talar
som ett manande samvete att göra allt
för rätt och sanning

Man skall knappt behöfva skrifva
något mer om stycket, tillägger B. T.,
sedan det från det mest kompetenta
håll blifvit så grundligt recenseradt.

-^« » fr"

Vällagrad,

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland for
JÄRNSÄNGAR ö. MADRASSER.

Betydligt billigare än de utländska,
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständig garanti.

Lj I 'v -"/

(från Paris)
stort sortiment från 50 penni.

—^e©^-

Tyller, Sidenblusar, Kravatter,
Fschus, Gorsetter, Handskar,

Chiffon, Crep, Sammet,
allt hemkommet förm., m

saisongen

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
affäriäradedamers och kunders åtanke!

Konrad Björkegren
Hagasundsgatan 2. Hennes hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

ifWFWIWI

*tl Champagne

3 Mont de Bruyére
,5 säljes iminut hos de flesta Herrar handlande.

Serveras å alla större hotell & restaura-
_. tioner Partilagrer hos

Ernst Tollander.
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

df
"' "

Nytt isig-eT

O. Öländer
S!k:Ll2^.a,d-storg-et 2.

IBorst- cfc JPonseJLffiVsx^Hx.
Kötlbcrgsgatan 9. BUTIK Alexandersgataii 46.

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelöntatillvärkrringaripartioch mi-

nut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

C É. LiläOGiiEi.
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Prenumerera

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

Prenumerationspriset för säsongen
.— maj) inklusive hembärning(sept

Fmlz 3:
per månad 75 penni

mr Aiinonser emottagas å Programbladets

kontor Mikaelsgatan 1, 2 tr. upp (L'Urbaines kon-
tor) kl. 12— i, tel. n:o 13 57

imjnfwwimvnTWVv

Fredr. Edv. Ekberg,
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.
Måndagen den 31 Oktober 1898

på

Program
J. JJormus Marsch . . . . . . ~

2. Mein Traum, Walzer . . . , .
3. Ouverture Die lustigen Weiber ve

Windsor"
4. Die schöne Dresdnerin, Polka. .

fur Yioline....
6. Potp. Traviata

Scharocb.
Waldteufel

Nicolai
Urlaub
Beriot.

Strauss,
Gillet.
Richter
Ganne.
Ziebrer
Strauss

sä . *

fe* o . § p £ fr"»h-1 m§?> S ® i-H

»1 § .5 .5a.h&'g « S g~H ;- .s "'

H\ ~-= Jw^Säs ~'c 7z '~ 's

H:fors 1898, Huvudstadsbladets Nya Trycker

7. Walzer Zigeunerbaron
8. Pizzicato..-,..
9. Mosaik, Potp

10. La Czarina, Mazurka .
11. Gebirgskinder,Walzer.
12. Frisob. heran, Galopp .

© 7i

A*erdi

<D C3

w si>Ett mig tillsändtmunvatten »Stomatol". 7iv
yf Inars sammansättning är mig bekant,har jag SVyiV undersöktmed hänsyn till dess inverkan på Wli
71^ olika septiske och andra sjukdomsalstrande V/.
W bakterier, hviJka städse eller vid kända till- S?/W4V fallen förekommaimunhålan. W|i

v'åV Dessa undersökningar gåfvo följandere- jV.W sultat: \f/
iÉV 1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid Wli
J»> 5% Stomatol i vatten, på 1 minut, af }!'
W 3% Stomatol på 3 minuter. 1% Stoma- \|/
W > tol hindrar i betydlig grad dessa bakte- ii>}.. riei- s utveckling. :!'\ f 2) Imunhålan förekommande s. k. Mullers \ff\! 'i komoia-baciller dödas fullstäadigt a!':!% tii>
o -. Stomatol på 2 minuter, af 4"/0 Stomatol
\ f på 1 minut. \f/
\i 3) Tyfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi- \k'å}'. nuter vid 3% Stomatolhalt. 3% Stoma-*?/ tol hindrar tydligt bakteriensutveckling \ff
ii'å efter 1 minuts inverkan. WåV
Jä> 4) Tarmbakterien(Bacterium coli) dödasafW 6% Stomatol fullkomligt efter4 minuter. \f/yl^ 4%— 5% Stomatol hindrar tydligt efter WtV

2 minutersinverkanbakteriensutveckling. vTv
y/ 5) Friedländerspneumo-bakterier,dödasfull- \f/

SÉV ständigt vid 4% Stomatolhalt efter 1V2 ij/J|v minuts inverkan. 5% Stomatol dödar JKdenna bakterie på 1 minut. \f/
tÄi 6) Orange-gul Sarcina, dödas af 5% Stoma- ti|WJ»v tol l)ä 2 minuter. "J"y/ ') Gula septiska streptokocker, dödas af \f/Sli 6% Stomatol på 4 minuter. WÉV

MV Hvita septiska streptokocker, dödas af 7lfW 5% Stomatol på 3 minuter. \f/Wl> 9) Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- tfayj. tol på 1 minut, af 4-% Stomatolpå 11/.,I 1/., }!*
W minut.v

-
\f/

SI/ 10^ Blå se fultiska baciller dödas af 5% Sto- W|>
matol tenlständigt på 2 minuter. j!f

W Resulta af dessa försökvisa, att kon- \f/«> centrerad St° a tol i 4%— 5%, satt tillvatten (IV
är ett verklig godt desinfektionsmedel. *!'W Angifna torsök hafva af mig verkställts \ff(kIW med profe?bor Afanasjeff* tillåtelse i hans ik'å}V. laboratorium via kliniska institutet. :\"W Doktor M. A. liasliino. W

yjr S:t Petersburg den Hö Juni 1898. ffl

I Brefpapper i
lager af utländska och inheirJ

■-ka sorter, linierade och olinierade.
éi

w
JbirmatrijcJe utforen buhf/t.

Dahlbergs Pappershandel. |f
Alexandersgatan15. É|

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.
Söndagen den 30 Oktober 1898

Program.
I.Wie schön istfs beimMilitär,Marsch Fahrbach.
2- Romantiker-Walzer Lanner.3. Ouverture Leichte Cavallerie". . . Suppé.
4. Lock-Polka Strauss.5. Ständchen auf der Laute. ." i*■ -ti. _i',i zi'1 1■"■!■,i i,, ;.i^^^^^^^HHHerbert

Strauss
Miohaeli
Komzak.

V. Mein JLebenslauf ist Lieb' u. Lus^^^^HWalzer I
8. Die tiirkische Sohaarwache . . .I
9. Vuv lustige Leute, Potp

10. Das liegt beiuns im Blut, Mazur . Zichrei
U. Verdicte, Walzer Strauss12. Vorwärts, voran! Galopp.....André.

—
Éi, I

Ang. Info. Hartwall. i
kMineralvattenfabrik

unc
sofie

BsW</ å 20 p:i 1
Hf'./.■■« å 15 o'iI

å |
JU o:i

W jf 'jr hos

Klacob Remeke.
i ■

-
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||Franska Lifförsäkringsbolaget jj1LURBAINE,|
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

<(g| Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
gä Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- ffi\\
*£? ringar af alla slag. Genom samarbete med J*(^ sjuS- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
iflfe bah.e et la Seine beviljas de försäkradevid gjv

t' sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- gjj)
säkrade och lians familj, som ock de per- ga
söner, med hvilka lian siar iaffärsförbin-

I§S§ delse för den oundvikliga förlust, en %£$
((IKj sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- ggj.

ler en olyckshändelse medföra. Bolaget efter- Ja?skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
//rgj jiremierna för hela sjukdomstiden och utbe- &&

taiar s/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- *3£lig och resten vid dödsfall. fe^l
"gfe Bolaget L'Urbaiiies försäkringar äro

därför särskildt att rekommendera för her-
(^ rar affärsmän, då det gäller att säkerställa W)
(fg§ större affärsföretag' genom lifförsäkring, éh

emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-
\§S samma störingar svårare sjukdomsfall all-
(ÄÖ tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- &fo,

ges- och förlagsman stora förluster.
(ji§ För dessa väsentliga fördelarerfordras
gfe icke några extra premier utan endast att gjj\

den försäkrade afstär från den årliga vinst-
W andelen. ®
frtfö Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. &h

H öar/i?o/2 sKtiörring. g

(t
3
n

Alezandecsg. 26,

Telefon 169

Fllverkningen står|
er kontroll af fi]§- i
doktor Hj. Modeen, 1

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Tisdagen den I November 1898

Program.
Der arme Jonathan, MarschFrauenliebe, Walzer. . .
Ouverture Egmont" .
Schneidig, Polka fr. .
Romanze
Potpourri »Bigoletto1

7. Wiener Kinder, Walzer8. Wie_schön bist du, Paraphrase9. Musik-Zeitschrift,Potpourri. .10. Lomschen-Polka
11. Wiener Luft, Walzer12. Ohne Aufenthalt, Galopp'

Milliicker.
Fahrbacb.
Beethoven
Ziehrer.
Kicbter.
Verdi.

Strauss
Nesvadba
Urlaub.
Strauss,
Zielirer
Zwierzina
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