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ttrogram^cfölaåel
Tidning för Helsingfors

Georg Wikströms skrädderiTeatrar och Konserter. Östra Henriksg. N.o 1./bad\/centrala
X __r_z-.A. \^/ Varmlufts- och \

/ Basängbad rekommenderas. \^
Lagret är stort och välsorteradt.

Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisen beräknasmyk-

!ket moderata.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
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Hofmeister, aptekare Hr Precht
Frans Konnecy, Folgens kalfaktorHr Lindh.
Martin 1
Anna / i tjänst hos Heindorf
Rosa J

IHr Deurell.
<Fru Lindh.
(Frk Bergroth

Handlingen försiggår ien landsortsstad iTysk-
land i närvarande tid.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10,30 e. m.

„SKANE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:

Middagskonsert Hdtel Kamp
från kl. V24— V«6 e. m. af Wiener Damorkestern.

STAHLBERGS A.TELIER.
Jacob Eiungq^ists fotografiska Jftelier

Alexandersg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)!%ic. Aj__iig_iii'.s

Elektriska Affär,
Nylunds.) 34. T*. 837. Klors

.sjltw tjuslodningor for anslutning Lill H:for. Eloltt. A. B.

Telefonledningar,
Ringledningar etc, etc,

väl or.h erkÄnd. b.l.igas..
—

5 A,rg garanti. Silljor frin la-
g« l.ina materialo. apparater ytterst billigt. — Begär
alltid kos_i.arisffif_i_r; o. pr_s_.ure_3.ter förrän Nibeatimuuoj.
EtUr för någon ai.lhggnmg!

Utför omsorgsfullt ocb tillbilliga priser allt fotografiskt arbete så.ål
inom som utom atelieren. telefon 2453.

Bodega Andaluza
N:o 28 Unionsgatan N:o 28

Servering af uteslutande äkta naturviner. frukter,
läskdrycJker _m. m.

MA.GA.SIN J_>U NORI).
Julutställninå €11ett CamntelinsHELSINGFORS BAZAR

Garn & StEckningsaffär
14. Vestra Henriksg. 14Axa Lindholms

SJgSS Tapisseriaffär €__ ._ .5
Alexandersgatan 7. T. 6 38-

V. Henriksgatan 18.
Filial: St. Robertsgatan 2Galanteri-,Bijonteri-,

Läder-, «£. Kortavavaror
Glas-, __" Porslinsvaror

Dockor __■ Leksaker
Rekommenderar sitt välsorterade

Ullgarner & hemstickadeViner och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren. Specialitet I & 3 mk.
YNevaror.Parti order emottagasUnionsgatan 17

CT> TIVTtfTFTOTfcåTTY Fotografisk Atelier., Å. . Ål X j^j\ÅJm)ii .k^a^aljL.ÅÅ Porträtter " visitkortsformat å & mlkf pr duss

Akta lager af

Kontor Mikaelsgatan N.o 3
C. F. CARU.NOER.

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

___ wa Esplanadg. 37. Telef 1727.
Välsorteradt lager, billiga priser,

Hnfvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i
Grenoble världsberömdabandskar.

J.H,Wiokels
VINHAIDH.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vid många,
utställning-ar. Högsta utmärkelse he-
derspris iDiplome d'honneur. vid ut-ställningeniBordeaux 1895.

N. Esplanadg. 13
(Catop s hus. >

N:o 33 Söndagen den 20 November,

__Lå___UEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.

Måndagen den 21 November 1898
7,30 e.

tzfotfiföresiältning.

fi?ec_.J£i?i£
Lustspeli 5 akter af (_. v. Moser och

\

■i %
'a_

Direktör Anton Franck
Herr Franck, den blifvande Folkteaterns le-

dare, är en gammal bekant för Programbladets
läsarekrets. Vi ineddela det oaktadtåterigen hans
bild, på samma gång vi önska honom all fram-
gång isitt nya företag.

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Marrask. 20 p. 1898

_____.©!! <_> VäB.
Neiti Ida Flodin'in ja Filharmooniliisenseuran

orkesterin avulla.
Neiti Alma Auer'in koenäytäntönä,

__Laii]iilintn nen.
l-näytöksinenlaulunäytelmä. Säveltänyt: Th. Hauptner,

Henkilöt
Nettchen, kukkakauppias. . .
Friedel, bänen serkkunsa . .
Lord Michelby ......
Box,hanen palvelijansa . . .
*) Nettchen'iDä kokeilee . . .

Aleksis Bautio,
Axel Ahlberg.
TaaviPesonen,
Alma Auer.

«feannetten liäsil*
Koomillinen oopera l:ssä näytöksessä. Sanat kirjoit-

tanut: M. Carri ja J. Barbier. Säveltänyt: Victor Massé.
Henkilöt

Jean Taavi Pesonen.
Jeannette
Thomas . .
Pikku-Pekka
*) Jeannette

Pietari Alpo.
Tyyne Finne,
IdaFlodin.

Mu&talainen.
l-näytöksinenlaulunäytelmä. Kirjoitanut Szigliget.

lisakki Lattu.
Sirkka Hertzberg
Oskari Salo.

HenkilötM
Egri. Unkarilainen tilanhaltija I
Bosa, hanen sisarensa tytär .I
Sandory. aatelismies ....|
Lajos, Egrinensimmäinenpalvelija Evert SuonioPeti, mustalainen Otto Närhi.
Palveliioita.
Tapaus Herra Egrin kartanossa, lähella Szegedin'in

kaupunkia.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö aikaa k:lo 728ja loppuu k:lo V 2"■
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F. v. Schönthaii

Personerna

Heindorf, godsegare
Matilda, hans hustru ...
lika Etvös,hans systerdotter .
Aune Hiller, likas sällskapsdam
Henkel, rådman
Sofia, hans hustru
Elsa, hans dotter
von Sonnenfels, general . . . .
Kurt von Folgen, hans adjutant
Schäfer, militärläkare
Eeif von Reiflingen, löjtnant. .

Hr Malmström.
Fru Bränder.
Fru Eliasson.
Frk Söderström.
Hr Svedberg.
Frk Tcherniohin
Fru Stavenow.
Hr Lindroth.
Hr Klintberg.
Hr Fröberg
Hr Hultman.

1898.
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Konsert russe (första satsen) för
yioTmM

(Herr Charles Gregorowitsch."

Paus

Polonäs
Au printemps

La Czarin

I Den enda värkligt praktiska SKEIFMASKIN
som finnes är

HA3131OND,
som skrifver såvälrysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jas&bsen & C:or^ Helsingfors,

Generalagenter förFinland & Skandinavien

z _J«
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Brudslöjor
kransar, band. spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hos

Firma H. Ellmin
9 Alexandersgatan 9.

ClartirfsRpkinirfnrQ
Smörgåsaffär

4 91Michaelsgatan 2. Telef

Finsk Konstslöjd. Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt,

Finska

Järnsängsfabriken,
Enda Specialfabrik iFinland for

Filharmoniska Sällskapet

20:de

populära
Tisdagen den 22 November kl. Va 8 e. m.

Societetshuset,

Program
Ouverture till „Hamlet
Slavisk dans N.o .1
Adagietto för stråkork
Präludram und Fuge

Ouverture „Im Fruhling

Paus,

Ledig annonsplats.

JARNSÄN&AR 0. MADEASSEE.
Betydligt billigare än de utländska.Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan50.
EMIL REHNBERG.

0 B S.! Fullständiggaranti.

—

Gade
Dvorak
Kajanus
Bach-Abert.

Goldmark

Lalo

Svendsen
Gounod.
Ganne

éstoåa Böoßer för sä goét som
ingenting.

Restupplagor af en mängd böcker tiU-
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 våra mest fram-
stående och omtyckta författare samt en del
värdefull fackliteratur.

Hagelstams bokhandel.

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut afSildast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

1111Ä I.ÄBE M.
Beställningar emottages,

Uyß _j-_rj.gar-lefO_.en
2 Mikaelsgatan _H

\mLarsson,

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar Da___äJ|
tallbarsbad, sprit-

fmnbadstu, karbad, halfbad.
|. terpentinsångskåp.■ 20 27.

___l__s tietoolagot

IRIS
29. Fabiansgatan 29

Generalagent för Liherty V:o. Lmt. London.

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

©sk. fu_?c_|fflan
rekommenderar förutom sitt I:a Drog-, Kemikalie-,
Parfym- & Tvållager, Mikaelsg. i,sin särskildaat-
delning (nedra våningen) för Kirurg- & Optiska in-
strumenter, Qummivarorm. m. såsom:

J\
V"" IBM Bråckband, Gummistrumpor.

Sköljkannor,Magbindlar & Spol-
ningsslangar, Olasögon och Ki=

■Hl käre, Feber-, Bad-,Fönsterther-
H|mometrar, Ispåsor, Dinappar,

Qummityg, Inhalations appara-
ter.

'■"

Många nyttiga saker s. s. Sund-
hetshängslen, nödvändiga för

inf. nyar.J e människa. Rak-maskin-
i knifvar, Penslar-, Koppar o.pul=L|M ver, Mjölkstereliserings-appara-

|lsSg_*^ ter, Formalindesinfections-lam-
g por m. m.

Sköljkanna

Utmärkt hårrensngsmeäe.!
„Doktor Hornborgs Hårtinktur"

OOOÖ Hindrar mJällbilclning och QOOO
0000 härets affallaiide- 0000
0000Pris pr flaska 3 mk 0000QQQQI iiimtt—

-0000

A. V. Eklund & C:o.
Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager af
"Viner «§_. Spirituösa

billiga priser.
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Pajazzon.
Drama i2 akter och prolog. Dikt

och musik af E. Leoncavallo.

(Uppförd första gången den 22 maj
1892 iMilano.)

Första akten: Bedan under ouvertu-
ren träder Tonio framför ridån, och
framkastar i form af prolog istora
drag styckets gång. Därpå går ridån
upp: Scenen föreställer en marknads-
plats ien by. Ett akrobattältimidten.
Genom missljudande trumpetstötar sam-
mankallas marknadsfolket för att be-
skåda gycklarena. Strax därpå inkom-
ma dessa på en åsnevagn, hälsade med
stoj och larm. Tonio vill vara Nedda
behjälplig vid nedstigandet från vag-
nen, men erhåller därför af Canio ett
våldsam slag i ansiktet och svär att
hämnas. Canio inbjudes af bönderna
till värdshuset jämte Beppo. Tonio af-
slår inbjudan. Bönderna bry Canio,
för att denne blott villkvarstannahos
Nedda och redan här bryter Canios
svartsjuka ut på ett fruktansvärdt sätt.
Emellertid begifva sig alla till värds-
huset, medan marknadsfolket under

klockringningdragertillkyrkan. Flock-
kor. Nedda stannar ensamkvar, Canios
svartsjuka har gjort henne förskräckt,
ty hon är medveten om sin skuld.
Dock försöker hon med skämtsamma
tankar förjaga sin ångest. Till henne
smyger sig Tonio och gör henne ett
kärleksanbud, Förtörnad försvarar sig
Nedda mot honom, och då han vill
bruka våld för att få kyssa henne
rycker hon en piska och slår honom i
ansiktet. Svärande hämd aflä.gsnar
sig Tonio. Nu inträder Silvio öfver
en stenmur. Det är honom hon äl-
skar. Ett hjärtligt samspråk uppstår
dem emellan, under hvilket Silvio för-
söker öfvertala den älskade att under
nästa natt fly med honom. De märka
ej att Tonio lyssnar till deras samtal.
Länge motstår Nedda den älskadesI
ömma böner, men slutligen lofvar hon
komma. Idet ögonblick då de skiljas
och Silvio redan uppnått muren, stör-
tar den hitintils af Tonio tillbakahållne
Canio fram och rusar öfver muren ef-
ter Silvio. Han har icke upphunnit
flyktingen och bestormar nu Nedda för
att af henne erfara namnet på hennes il
älskare. Enständigt vägrar hon och
Canio rusar nu med dragen dolk mot
henne, men tillbakahålles af Beppo och

[IFotografiska Handels- och Fabriksaktie-I■ bolaget i Finland Helsingfors.

iFotograHska artiklarI
ocl_ I

Fonografer»
B ___.

Tonio, som afväpna honom. Tonio för-
söker lugna den rasande Canio och
uppmanar honom att gömma hämden
till senare, ty nu måste anstalter vid-
tagas ioch för föreställningen, emedan
folk redan begynt att samlas.

Andra akten. Samma scen. Afton.
Folket samlar sig framför marknadssce-
nen, knotar mot Tonio öfver den för-
senade representationenoch intagasmå-
ningom sina platser. Nedda, klädd som
Colombine, insamlar penningar bland
folket och uppmanariförbifartenSilvio
till försiktighet, ty Canio rufvar på
hämd. Efter starka ringningar dras
ridån åt sidan och komedin Colombine
begynner

Colombine, som vet att hennes make
Pajazzo för tillfället är långt borta,hör
den älskande Harlekin (Beppo) sjunga
en serenad bakomscenen och gifver ho-
nom det välbekanta tecknet. Men i
hans ställe inträder Narren med en
torgkorg på armen, blir förtjustaf hen-

nes skönhet och böfaller om hennes
kärlek. Emellertid instiger Beppo ge-
nom fönstret och Narren rymmer fäl-
tet för honom. Kärleksduettino, Nu
instörtar Narren darrande och anmäler
Pajazzo. Harlekin svingar sig raskt ut
genom fönstret, men Pajazzohar redan
hört hans afskedsord och liksom på
eftermiddagen ivärkligheten framtvin-
gar han nu ikomedien Colombines äl-
skares namn. Hon vägrar. Easeriet
griper Canio, hans spel öfvergår nu
till värklighet och publiken blir ialt
större och större spänning. Plötsligen
rusar Pajazzo till bordet, får fatt ien
knif och störtar mot Colombine. griper
henne iarmen och stöterknifven djupt
ihennns rygg. Nedda blir dödligt så-
rad och rosslande sjunker hon tillsam-
man anropande Silvio om hjälp. Silvio
springer fram, men likväl har Canio
blixtsnabbt vändt sig om, igenkänner i
honom sin hustrus älskare och borrar
knifven ihans hjärta. Under allmänt

Oi nipi i* iiriILtYtLÄr.D
är den bästa velocipeden

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert, Tabie d'hote & a la carte.

Sundström's F
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stort sortiment från 50 penni.
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ilslTyller, Sidenblysar, Kravatter,
Fichus, Gorsetter, Handskar,

Chiffon, Grep, Sammet,5° r— l ro

allt hemkommet förm., m
i lö saisongen

■a 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
affäriärade damers och kunders åtanke!
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Konrad Björkegren
Hagasumlsgatan 2. Hennes hus

(snedt emot Brandkårshuset.)
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■<fe tumult, medan Canio står såsom för-

stenad uppmanar Tonio folket, att af-
lägsna sig — och „la comedia est
finita".

Alfio aflägsnat sig törtror ät Lucia. At
Santuzzas berättelse inhemtas, att Tur-
riddo tidigarevaritpassioneradt förälskad
i Lola ooh velat gifta sig med henne,
men att han varit nödsakad att lämna
sin födelseby för att uttjäna sin vär-
nepligt; då han vid återkomsten fann
sin käresta gift med Alfio var han i
början mycket missmodig, men alt mej

och mer intagenaf Santuzza, trolofvade
han sig med henne, då detta blifvit
Lola bekant hade hon, lågande at svart-
sjuka, icke skytt några medel för att
äter isina nät innästla den karaktärs-
löse Turiddo. Djupt bedröfvad öfver
dessa meddelanden går Lucia till kyr-
kan, men Saatuzza stannar kvar för att
invänta Turriodo, af hvilken hon hoppas
kunna framtvinga en fullständigbekän-
nelse. Santuzza uttalar öppet för ho-
nom sina misstankar,Turriddo försöker
neka och slingra sig undan genomnöd-
lögner. Under det deras repliker ljuda
som lifligast framträder Lola, som af-
bryter si_ säng för att till Turriddo
rikta ord, fulla af ironi. De bäggekvin-
norna växla giftiga ord. Lola aflägs-
nar sig till kyrkan. Denna scen ger åt

Santuzza full bekräftelse af hennes miss-
tankar; hon tränger fästmannen altmer_

in på lifvet sä att denne slutligen för-
lorar herraväldet öfver sig själf, stöter

bort fästmön och följer efter Lola till
kyrkan. Den i sitt innersta kränkta

— <_j«»^-

°J?
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Cavalleria Rusticana

Melodram i1akt. Musiken af Pietro.
Mascagni. Libretton af Gr. Taraguici-

Tozzetti och G. Menasci

! *_S* Dramat utspelas i våra dagar,under
påsken, på ett bytorg iSicilien. Ian-
ledning af högtidenströmmar folket till
kyrkan för att öfvervara högmässan.
Bondflickan Santuzza plågas af svart-
sjuka misstankar, att hennes fästman
Turriddo vore henne otrogen och ånyo
fallit offer för sin gamla passion för
koketten Lola, Alfios hustru. Hon för-
frågar sig hos Turridos moder, Lucia,
hvar fästmannen hölle till; modrensva-
rar att han begifvit sig till en närbe-
lägen köping för att köpa vin. Deras
samtal afbrytes genom den städse glade
och sjungande Alfios uppträdande. Ett
af Alfio i förbigående fäldt yttrande
därom, att han nyss råkat Turiddo invid
sin gärd, styrker yttermera Santuzza i
hennes misstankar, hvilka hon efter det

■_____
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Folkfeafern
(Studenthuset)

Ihändelse ett tillräckligt abonne-
ment kan fås till stånd vidtager Folk-
teatern med sinvärksamhet omedelbart
ibörjan af nästa år

Lista till teckning af abonnement
för 10 program, ämnade att iregeln
gifvas på lördagar, finnes alla dagar
från kl. 10—4 framlagd iOr AV. Lau-
rents tidningsdepöt (Wredes hus)

Teckningen är bindande till alla
10 program

Biljettpriserna äro
Isalongen

stolar N:ris I—7B 2 mk
79- 156 1 „ 50 „

_ 157 260

261 390- 391—650 50 „
öfriga platser

På läktaren
stolar N:ris 651— 710
öfriga platser 25

V Champagrne (^

3 Mont de Bruyére a,

,© säljes iminut hos de flesta Herrar handlande.
Serveras å alla större hotell & restaura- jj*'

tioner. Partilasrer hos _"_!
o Ernst Tollanrier. *"
yf S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

..*_&

*1

"■^
Nytt lagfer

för säsongen inkommet
O. Öländer

S___zil_n.e_.cLs_: org-et 2.

C. E. LINDGREINTs
____.<_>.r-sst- cSfc. FonselfatoriläL

Rödbergsgatan 9. ISUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelöntatillvärkningar iparti och mi-
nut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
från landsorten expedieras prompt

G. E. LINDGREN.

Guldmedalj iParis 1889.

Gr.F.Stockmanns Velociped-denot. Hulda Lindfors
Korgå-Porter. "s .f",n „Quadrant" tillbehör istort
Vällagrad.

t *>^.)\|^^^^|i^ :̂31 Egen reparaticu^Välsmakande Jtl^^aön

Vt

E £
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Efterfrågad

000000000 ***«*_"*<. «_**###**' »fr*'************' Helsingfors, Berggatan 10.

Le meilleur et le plus cher de tous les RhumsSamSrini Restaurant. j^fyum §ji ♥ct.ristop^e.
!__________________.

Största urval
TH. WULFFS
& RitmaterialiehandelRök Pappers-

Glasvaror N. Esplanadgatan 43.
Midtemot Nya Teatern

Telef 2450.billiga priser Uälförsetft lager!
Bahio å 20 p:i,

London Docks å 20 p.i,
La Carona å 35 p:ä Tillglasmagasinet ££___. Vinliaiicleln€ __ ._€

Mikaelsgatan 3.
vid Sidorovvska affären

Vilhelmsgatan N:o 4,
Fred.Edv.Ekberg>s

Cigarrhandel anländer i dessa dagar nytt vinlager från välrecom-
menderad firma.OSKAR ALEXSIZ.52. Alexandersgatan 52. L. V. Relander. Telefon 1803

unga flickan besluter, gripen af förtvif-j
lan, att hämnas. Själfva ödet skickar
Alfio ihennes väg och för denne upp-
dagar hon hans hustrus pliktförgätna
förhållande till Turriddo. Alfios gläd-
tighet aflösea ögonblickligen af de star-
kastevredesutbrott; törstandeefterhämd
aflägsnar han sig tillsammansmedSan-
uzza. Emellertid har högmessan tagit
slut och folket vänder åter enhvar till
sitt; en grupp män och kvinnor taga
plats invid osterian för att tömma ett
glas vin, blanddessa synas jämväl Tur-
riddo och' Lola, glädjen står högti tak
visor och skrattsalfvor ljuda. Alfio trä-
der fram på scenen. Turriddo skänker
i två glas vin och vill skåla med Al-
fio, denne vägrar på ett stötande vis
att efterkomma uppmaningen. Kvin-
norna, som känna att en träta är före-
stående, lemna platsen. Rivalerna för-
stå hvarandra — tvekampen dem emel-
lan är oundviklig, efter siciliansk pläg-
sed omfamna de hvarandra, hvarvid
Turriddo med tänderna hugger iAlfios
högra öra. De närvarande skingra sig
Turriddo kallar på sin mor, säger åt
henne, att han känner sig iila tillmods
att han villgå ett stycke väg, ber henne
välsigna sig, och om någon olycka skulle
hända honom, icke öfvergifvaden stak-
kars Santuzza; därpå tager han afsked
af modren, omfamnar henne innerligt
och aflägsnar sig snabbt. Sonens besyn-

nerliga uppsyn oroar Lucia — onda
aningar pläga henne och isia nöd ro-
par hon på Santuzza. På afstånd hö-
res buller och oväsende; rösternanärma
sig al t mer och mer; några kvinnor in-
rusa med det sorgliga budskapet att
Turriddo fallit för ett dolkstygn. San-
tuzza och Lucia falla i vanmakt. Alla
äro slagna af bestörtning."—^"^-~

Notiser.
— Jane Hading. Från Wien tele-

graferas: Jane Hading spelade under
stormande bifall prinsessan af Bagdad
å Carlteatern. Hon är en glänsande
kopia af Sarah Bernhardt, hvars spel-
sätt hon antagit, hon är för öfrigt be-
släktad med henne genom konstnärligt
temperament och känslans lidelsefullhet.
Apparitionens skönhet och hennes ut-
sökta toaletter samvärkade med hennes
effektfulla spel föratt framkalla en full-
ständig succés.

— Hofteatern i Wiesbaden har
med framgång uppfört tvånya stycken:
fyraakts skådespelet Ewige Liebe" af
Hermann Faber och Em Ehrenwort"
af E. v. Wolzogen.
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ALEXANDERS TEATERN.

<3laliensßa operan
Söndagen den 20 November

kl. 7,30 e. m

gifves

Fra Diavolo.
Opera i 3 akter. Musik af G. F. Auber.

I3 akten ballett, arrangerad af Balett-
mastar Karpowitsch

Personerna
Fra Diavolo S.r De Nerri

S.r Bonfante.Lord Bokbury, turist
Lady Pamola, hans hustru S:ra Saruggio.
Lorenzo,capitainvidCarabinierernaS:r Salassi.
Matteo, värdhusvärd S:r Cerri

S:ra De Späda.ZcHillH. 11:i11.- il^rTiM
Giacomo 1 . (S:r Gandolfi!

/ Fra Diavolos vänner .< ■
Peppo J IS.ra Barberi..
Francesco. Zerlinas fästman
En bonde

Bönder,carabinierer och montagnerer
Händelsen försiggår på landet vid Terratschim

Början sker kl. 7 Va e. m

i^Mßref papper
rikhaltigaste lager af utländska och inhem-

ska sorter, l_niera.de och olinierade

Hl Dahlbergs Pappershandel.
pij| Alexandersgatan 15. |m|

Jf INTYG.
V/ Ett mig tillsändt munvatten »Stomatol", ?!.
Vt/ hvars sammansättning är mig bekant,har jag \|f
tiV undersökt med hänsyn till dess inverkan på WåV
Vf olika septiske och andra sjukdomsalstrandc
Vt/ bakterier, hvilka städse eller vid kända till- y/

fallen förekomma imunhålan. CIV
:!' Dessa undersökningar gåfvo följande re- Vt
Vt/ sultat: Vf
CiV 1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid C4V
"!" s°/o Stomatol i vatten, på 1minut, af Vf
Vt/ 3°, 0 Stomatol på 3 minuter. 1% Stoma- V/
y> tol hindrar ibetydlig grad dessa bakte- C»/_*:' riers utveckling.
Vt/ 2) Imunhålan förekommande s. k. Mullers Vf
WåV komma-bacillerdödas fullständigt af 3% CÉV
?ff Stomatol på 2 minuter, af 4% Stomatol Vf
Vt/ på 1 minut. "f(_i> 3) Tyfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi- CIV
W nuter vid 3% Stomatolhalt. 3%Stoma- yfVt/ tol hindrar tydligt bakteriensutveckling Vt/
CIV efter*1 minuts inverkan CÄV
:!f 4) Tarmbakterien(Bacterium coli) dödasaf W
Vt/ 60;

'
0 Stomatol fullkomligt efter4 minuter. Vt/

Slé 4%— 8% Stomatol hindrar tydligt efter CÉV

JJf 2 minuters inverkanbakteriensutveckling, yfVt/ 5) Friedländerspneumo-bakterier,dödasfull- Vt/
CIV ständigt vid 4% Stomatolhalt efter D/a Cl/minuts inverkan. 5% Stomatol dödar
Vt/ denna bakterie på 1minut. Vf/
__/ ('-* Orange-gul Sarcina, dödas af 5% Stoma-

ted på 2 minuter. Jl£Vt/ 7) Gula septiska streptokocker, dödas af Vt/
.il/ 6% Stomatol på 4 minuter. CÄ/yf 8) Hvita septiska streptokocker, dödas af yfVt/ 5% Stomatol på 3 minuter. Vt/
CJi 9) Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- C|VJjf tol på 1minut, af 4% Stomatol på D/2Vt/ minut.

~ Vt/
Ct/ It)) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- Cå/matol tuliständigt på 2 minuter. yf
Vt/ Resultaten af dessa försökvisa, att kon- Vt/
C|V centrerad Stomatol i 4%— 5% satt tillvatten CIV
yf är ett verkligen godt desinfektionsmedel. yfVt/ Angifna försök hafva af mig verkställts Vt/
CÉV med professor Afanasjeffs tillåtelse i hans CiV

laboratorium vid kliniska institutet. If
Vt/ Doktor M. A. liaskino. W

S:t Petersburg den 26 Juni 1898.

ALEXANDERS TEATERN.

ItaliensKa § peran

Måndagen den 2. November
kl. 7 Va e. m

gifves

Pajazzo,
Musiken afOpera i2 akter, med prolog.

P. Leoncavallo

Personerna
Canio, direktör för en ambulato-

risk teatertrupp . . . . S:r Bovero.
Nedda. hans hustru 1 fS.ra Sangiorgio
Tonio, >komedianter<S.r Brog;gi-M_ttini
Beppo J (S:r Baldini.
Silvio, rik bonde S.r Salassi.

Bönder och bondkvinnor

IT.

Cavalleria Rusticana
Opera i1 akt. Musik af Mascagni,

Personerna
Santuzza
Lola
Turiddo
Alfio .
Lucia .

S:ra Sangiorgio
.■:ra Saruggio.
S:r Bovero.
S:r Bonfante.
S:ra Breda.

Börjas kl. 7 V» e- m

Frerir. Edv. Ekberg-
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

Avg. Ludv. flartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Ålszandersg. 26.
Telefon 169,

Tillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

ymm

Sadu å 20 p:i

Elvira å '5 o-i

■'""'■'jL^ThfJ'

Wilhelmina å

hos

Jacob Reincke
__________________________■

" r— . Hotel Kamp. Hotel Kamp. Hotel Kamp.P-H
ÖJ3

cg
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.
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Söndagen den 20 November 1898

Program
Wagner
Strauss.
Suppé.
Bayer.
Kleiber.
Bichter.

1. Burgermeister-Marsch .
2. Friihlingsstimmen, Walzer
3. Ouverture, „Pique Dame"
4 Christkindl, Polka . , .
o, Lerchenlied
6. Im V. Tact, Walzer Botp.

7. Ouverture „Dorf im Gebirge"
8.Kinder von der Alm, Walzer

Titl. _
Verdi

9. Cavatina „Macbeth" Verdi.
10. Bund vm Wien, Botp Bayer.
11. Die Schmiede im "Walde, Idylle .Michaelis
12. Sturm-Galopp Komzak.

Måndagen den 21 November 1898

Program.
Czibulka.Friedrich-Marsch ..'...

Walzer „Boccacio"
Ouverture Corsikanerin" . . . .
Boshaft, Polka
Im Wald u auf der Heide, Jagd

Suppé,
Richter
Ziehrer.

Fantasie
Melodien Congress, Potp

Zikoff.
Conradi

7. Ouverture „Nachtlager inGranada" Kreutzer.
8. _Sachtschwärmer, Walzer ....Ziehrer.
9. Ohanson d'amour M. Helmund

10. Musikalische Witze, Potp. ...Hamm.
11. Le Desir, Bomanze Bach.
12. Im FJuge, Galopp Strauss.

Tisdagen den 22 November 1898

Program.
Maxa.
Strauss.

I 111 II *a\2. Grillenbanner, Walzeß.. 'r;11111.■111 i;iTT^vi^H4. Klipp, Klapp! I.ilka ■
5. Mandolinen Serenade .|
0. Gute Bekante, Wiener Liederpotp.Bichtei

Suppé.
Ardré.
Varney

Thomas
Strauss.
Raff.

' I.lllllnn ,11 I^^^^^^^^^^^^^^J8. Nordseebilder, H....|
Wiolin Solo (FLE^rä.izlö^^^H

10. Krieg im Frieden, Potp Raha_.___H
11. Bomanze avs „KönigJerome" . . Ziehre____l
12. Bröllopsmarsch Södermann
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