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Wiogram-
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter./ BAD \/CENTRALA
/ :n"s"-&.
/ Tarmkifts- och

/ Basängbad rekommenderas. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
«

—
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N:o 44 Fredagen den 16 December.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg-. 31.
SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 16 December 1898

kL 7,30 e. m

Abonnement N:o 12

För i:sta gången

Moder Jorden.
(Mutter Erde)

If Max HalbeSkådespel i 5 aktei
Konni WetzeiRegie

Personerna

Paul Warkentin, utgifvare af en
kvinnotidskrift

Blom, suutari, vanhapoika
Anni, hanen veljensä tytär
Wilhelm, Armin sulhanen
Janne, Blom'inkisälli. .Hella Warkentin-Bernhardy, hans

fru . .

o
Ti. oä

3 p

Doktor von Grlyszinski
Heliodor von Laskowsky
Äntoinette, hans fru
Tant Klara
von Tiedeman....
Fru von Tiedeman. .
Raabe senior, godsägare
Sclinaase, godsägare. . . .
Fru Schnaase
Raabe junior, student .
Doktor Bodenstein, läkare .
FabriksdirektörMertens . .
Fru Borowski, skollärarenka
Kunze, orgelnist
Kandidat ächrock . . . .
Inspektör Zindel
Lene, tjänsteflicka . . . .
Fritz, kusk
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Handlingen försiggår på godset Ellernhof
närvarande

Emellan andra och tredje och fjärde och femte ak
terna längre uppehåll.

Börjas kl. 7,so och slutas onikr. 11 e. m

SKÅNE", Brand-
Middagsfonsert Hotel Kamp

ivan k1.%4-V26 e. m. af Wiener Damorkestern.

Henkilöt
Leander ...
Henrik, hanen palvelijansa.
Arv, talonmies
Leonora, Leanderinmorsian
Pernilla, Leonoran palvelustyttö
Magdelone,vanha nainen
Jeronimus, Leonoran isa. . .
Leonard, Leander'in ystävä . .
Notario

Hr Lindroth

Fru Eliasson
Hr Stavenow
Hr Svedberg.
Frk Söderström.
Fru Bränder.
Hr Malmström.
Frk Salin.
Hr Precht.
Hr Hultman.
Fru Lindh.
Hr Erlin.
Hr Deurell.
Hr Carlsson.
Frk Tschernichin.
Hr Svensson.
Hr Klintberg.
Hr Lindh.
Fru Stavenow
Hr Sjöström.

h
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Herr Konni Wetzer.
Hr Konni Wctzer, som med iscensättningen och

inöfningen af Max Halbes drama Moder jorden" är
i tillfälle att visa ett förstaresultataf sina regielastu-
dier, har tidigare bedrifvit dessa vid utlandets konst-
centra och under de två senaste åren under ledning
af hr Harald Molander.

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

Tiden den

& -LifförsäkriDgsaktiebolas'.

Taavi Pesonen
Eino Salmela.
Onni Savola.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B
ja loppuu k:lo Va Il-

Kontor Mikaelsgatan N:o 3
G. F. CARUINOEft.

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m

aået
Georg Wikströms skrädderi

Östra Heiiriksg. N:o 1.
Lagret är stort och välsorteradt. j

Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
-1 höranvändes.Prisen beräknasmyk-
ket moderata.

Mesta nuusiarasia.

1898.

SUOM. TEAATTEfiI.
Lauantaina Jouluk. 17 p. 1898

dltenneiuitla Rinnoilla.

1-näytöksinen Imvinäytelmä. Kirjoittanut R. Kiljander

Henkilöt
Taavi Pesonen
Tyyne Pinne.
Knut Weckman
Eino Salmela

Henrik ja Pernilla.
i-näytöksinen komedia. Kirjoittanut Ludvig Holberg

Oskari Salo.
Adolf Lindfors.
Knut Weckman.
Sirkka Ilertzberg
Olga Salo
Mimmy Leino.
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G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Jacob Ciungqvists fotografiska Hteller
fllexawdmg. 19 (ing. fr. fiapsunasg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb tillbilliga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. Celefon 2*53.Elektriska Affär,

Norra Esplanadg. 37 Telef 1727.
Nylandeg 34 Tel C9T. H:for*

uppsätter Ijusledningai* för anslutaiDg lill H:fora Eleit,A- B.
Wjiniogicentml, Välsorteradt lager, billiga priser,Bodega AndaluzaTelefonledningar,

Ringledningar etc, etc. Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.N:o 28 Unionsgatan N:o 28väl ocl erkänd* billigast >r IrSn la-

Begär■ m.)ti-r*".al t;ip TTiTrT
alltid kostnadsförslago. priekuraater furrän Ni bestitiniuoj Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i

Grenoble världsberömdahandskar.Servering af uteslutande äkta naturviner, frukter,
läskdryckerm. m.

MAGASIN UU NORJD.
JuluisfälininÉ eikst CansmelinsHELSINGFORS BAZAR

Garn & Stickningsaffär
14. Vestra Henriksg. 14Axa Lindholms

SS-SS Tapisseriaffär €€€€■
Alexandersgatan 7. T. 638.

V. Henriksgatan 18.
Filial: St. Robertsgatan 2

Kekommenderar sitt välsorterade
Galanteri-,Bijonteri-,

Läder-, & Kortava.va.ror
Glas-, & Porslinsvaror

JJockor «fe Leksaker
lager afAkta

Ullgarner & hemstickadeSpecialitet I & 3 mk.Viner och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan 17.

Yllevaror.
Parti order emottagas

N. Esplanadg.in TktTinnBTT\ A TTT Fotografisk Atelier.
V, £. I)X MjMMHAIi.JU porträtter ivisitkortsformat å 6 mkf pr duss (Catonis hus.>

J.H,Wiokels
YIMANDEL.

ÄRRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Ttiplöme d'honneur) vid ut-
ställningeniBordeaux 1895.

13

3
C0

"E3
03
CO

CO
£3
SO

CO
CO

s.
s*&

CD

5 to
S po
ev



öl
Z O

2=
CD l£

■ CO

SM

slit!
Co a—

Cd

■:
=T^

U f

SO C

I

Zo

Q©
2-

CQ>-
SO

■ BBC

5
=

ft^S.^^^MMr. "?i§- tJ-< ?

Vilhelmsgatan 5
Aj^-^^^^g-, förevisas J umbo" och

Kassan öppnas.1/ 26 Till talrikt besök inbjuder
Högaktningsfullt:

Direktionen.
Tältet mycket väi upp»
värmdt.Obs.!

OPERAKÄLLAREN.

Flirtation, för stråkork £.' tu tu

-ST^ cl.
3

~
=> o"

Finale ur op. Kung- Karls Jagt

Al
Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN K £

som finnes är m
IiA 9131OND.

V JW "g tfeslWIEN,XWIII.,"CEWTZGASSE

I V\qalol~tandpasta) 200 gång. värksammareännågof
|-va . i i, ( annat hittilskändt AntisepticumI/Kgatoi-munvattenJ för mun o. tänder.

Erhålles å Itrogerier & Parfymerier.

som skrifver såväl rysk som vanlig' skrift
Finnes på lager hos

Carl Jacofosen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien J. Neumann.— — - Aii§»" korffabrik
Humleberg 5 Tölö. Tel. 1334Hagelstams

konsthandel Försäljningslokaler:
Trekanten 3, (Spennerts hus.) Tel. 933

Saluhallarna 70 72. Tel. 2125.
N. Esplanadg. Pvivatbankens hus 1 tr.

Hela lagret slutförsäljesföre\ul
med 30°|0 rabatt. A. V. Eklund & C:o.

Skilnadsgatan 19. Telefon310Vatlor, bronser, porsliner,Mkandelabrar, skulpterad
itika möbel, ljus-
möbel, från Ve-

nedig m Välsorteradt lager af
Viner & SpirituösaKonstartiklar af högt värde till

billiga priserrampris!

Middags- & Aftonkonsert ab!e dhote & å la carte.

■* '^i
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HA KALI) WASAS
JULUTSTÄLLNING

hos Firma H. Elimin,
& Alexandersgatan9.

CtorMGtfsHelsiifors
Smörgåsaffär

Telef 491Michaelsgatan 2

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 iFinlandfor
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.

Betydligt billigare fin de utländska
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti.

Filharmoniska Sällskapet.

populära l^onserteri
V2B e. 111.Lördagen (len 17 December kl

Societetshuset

Program
Ouverture till op. „Sparta Domi
non

Espana, vals
A.ve Maria

Scénes pittoresques
Marche. Air de ballet
Angelus. Fete Bohéme

Ouverture till Hebriderna Mendelssohn
Fleurs Napolitaines", för flöjt

(hr Sisto Yeronesi.)

Norsk konstnärscarnaval

Ett tittin hos våra annon-
sorer,

Tom har nu ändtligen rest till sitt
land igen. Det bar af igår kl. 7,15
f. m. med taget norrut. Tom såg ut
som en veritabel julbock i den tidiga
mingontimmen. Han var belamradmed
pakett ide mest olika former och fa-
soner, stora och små, länga och korta,
runda och fyrkantiga hopsamlade från
stadens alla väderstreck.

De senaste dagames spring hade va-
rit förskräckligt ansträngandeoch hade
vi hufvudsakligast besökt våra „mat-
nyttiga" annonsörer och spritleverantö-
rerna. Huru Tom skall kunna kon-
sumera alt det schtarka" han släpade
med sig är och förblir för mig en full-
ständig gåta. Han måttebara ej skaffa
sig dille" den hederliga själen med
den prisbelöntapunschen från AxelPihl-
gren och I.H. Wickel, de fina vinernafrån Bodega Espagnola",denutmärkta
Borgå-portern, Rum St. Christoplie,
cognaken från L. V. Selanders, Wil-elmsgatan 4, välrenommerade vinhan-del, likörerna från Hjelt & Lindgrens,

Unionsgatan 11, välförsedda spirituösa-
handel, Mord de Bruyére champagnen
och starka varorna från W:m Ekbergs,
Alexandersgatan 52, rikhaltiga lager
af cognac, punsch och viner.

Som en ringa tröst kan visserligen
■ hända att han samtidigt försågsig med

stora kvantiteter soda, apollinaris och
wichy-vatten från Avg. Ludv. Hart-
walls mineralvattenfabrik, Alexandersga-
tan 52, samt förstärkte sitt husapotek
med medikamenter från Osk. Durch-
mans drog-,kemikalie, parfym- och tvål-
lager, Mikaelsgatan N:o 1, och med
det utmärkta munvattnet Stomatol. Men
Torns hälsa står dock ohjälpligen päspel i jul, ty lika omåttligt som han
försåg sig med drycker lika enorma
förråd matvaror forslade han med sig.
Hos Axel Pihlgren köpte han ett ko-
lossalt parti utmärkta konserver, äppel
och vindrufvor, från Helsingfors char-kuteri, Mikaelsgatan 2, köpte han de
härligaste, delikata skinkor, korfvar in-
lagda delikatesser samt från Alex. Fi-
scher s, Fredr. Edv. Ekbergs ochK. M.
Brondins konditorier magnifikastekakor,
och bakvärk. Med kaffe och te försåg
han sig hos C. Göhle, en stor specia-
list på detta område, och sina cigarrer
och papyrosser tog han från de val-

Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-
bolaget iFinland Helsingfors.

Fotografiska, artiklar
ocli

Fon.offrafer.
kända firmorna Fred. Edv. Ekberg, Ale-
xandersgatan 52 och Jacob Beincke, N.
Esplanadgatan 35. Dessutom förde hanmed sig från J. Neumans ångkorffabrik
en korf så stor, att han redan för den
fick betala 3 mark iöfvervigt. Tom
är som synes en öfverdrifternas man,
men måtte han nu bara ej alt för svårtfå sota för sina julorgier imat ochdryck. Det vore isanning synd omden ärlige gossen.

Ciceron.
■+~*.

Jane Hading.
En spirituel fransk publicist lämnarom den berömda divan följande kort-fattade personalia:
Pass: Ålder: trettiotalet (!). Kropps-längd: 1 meter 66 cm. Hår: bruntHudfärg: rödlätt. Ögon: kastanjebruna

med stor pupill. Mycket vacker panna

Ögonbryn: svarta, ien ädel böjning.
Näsa: rak och lätt böjd. Mun: liten
och sinlig. Händer: ganska kraftiga,
nervösa. Halsens diameter 38 cm.

Särskilda kännemärken:använder in-
tet snörlif, endast ett skärp om lifvet.
Sätt att gå och hållning äro af oefter-
härmligt behag.

Lefnadsvanor: Bostad 24 Boulevard
des Batignolles i entresolen. Stiger
upp kl 10 f. m. Går till sängs mel-
lan kl 12 och 1på natten. Lektyren
romantisk: Lamartine, Balzac. Somnaraldrig iöre kl 3 eller 4. Trifves ej i
stora världen, älskar sitt hem. Gör
inga promenader i Boulognerskogen.
Studerar sina roller om aftnarne. Äl-
skar tyg iskiftande nyanser medmatta
färger. Älsklingsfärg : mattgult. Älsk-lingsblomma och parfym: violen. Rö-
ker cigaretter först sedan hon spelatSapho.

Musikalisk. Älskar Chopin. Hen-
nes målare äro Roll och Benjamin Con-

CLEYELÅND
är den bästa velocipeden.

kronor,

Finska Folkvisor

'JEMAS Blomsterhandel, skilnadeä 4.

3O:de

Paus

Paus

ÄJiber

Waldteufel
Schubert
Massenet.

Lovreglio

Svendsen

Pahlman
Steck
Pacius

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut afendast äkta utländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

Nyttiga och vackra julklappar i
Nya Barngarderoben

JULUTSTÄLLNING
2 Mikaelsgalan 2

K. P. Larsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa i
taiibarsbad, sprit-

finnbadstu, karbad, halfbad,
" o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27.

jSLIs.tlebolaget
/Ii1S

29. Fabiansgatan 29
Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London.

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

Agatol-tvål
En fin och angenäm

toalette-tvål US <X 3V£3
£i. Si Si.
o o o
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X^TTX iiBERALL ZU HABEN /<Ö-7X

c^Agatöl |^_
£q ÄGATOL-MuNDWASSER W»pla200 malKRÄFTIGER LSl1
»il ALS ALLE BISHER BEKANNTEt.bTHdmHhANTISEPTICAeUrMUND,Mn

IWM ZÄHNE__________
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imtm^mm Folkfeafern
v" Champagne Q
3 Mont de Bruyére a
JSsäljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I
fi^^^^^^-:., alla störn hotell & restaura- Ö*

MPj^^tL'* ;■ hos Mw

Ernst Tollanrier.Hs. MaqasinsgL*an 3. Tel. 18 43. TTFLOR Teckna utan uppskof
(från Paris) iÖländerabonnement!

stort sortiment från 50 penni. Skilnadstorget 2
-<mm- Teckningen sker för 10 program

ämnade att iregeln gifvas på lördagai
och är fullt bindande

Tyller, Sidenblusar, Kravatter,
Fichus, Corsetter, Handskar,

Chiffon, Crep, Sammet, Abonnements listor finnes fram-

allt hemkommet för lagda iO. W. Laurents tidningsdepotm., m

is..*^*- jk

saisongen och Aftonpostens kontor

Biljettpriserna äro:

Isalongen

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!

stolar N:ris I—7B 2 mk
156 1 „ 50 „

n 157 260 1 i,

261—390 75 ,
Konrad Björkegren

n 50 „„ „ 391—650
öfriga platser . . . K. LiljeströmHagasundsgatan 2. Hennes hus

(snedt emot Brandkårshuset.) På läktaren Guldsmed.
stolar N:ris 651— 710 b 50 » Rekommenderar till juluppköp sitt synnerligen

rikhaltiga lager af Juvel- Guld- Silfver och Alfenidar-
beten.tIi^WWIW! öfrigaplatser 25 „

Norra Esplanadg. 35. Tel 1427

OQQOQOQOQ ###^############ //(//e/a Lindfors
JULIUS SJÖGRENBorgå-Portcr.

Iftikaclsgatan 4, Centrals bus.Vällagrad, Lediff annonsplats.

e
diw S.

I»
CDsr

Välsmaleande Ylle- och trikovariiiiflTär.Efterfrågad,
Omtyckt Välsorteradt lager. Billiga priser

QOQGQOQQQ #^############## Helsingfors, Berggatau 10.

Le meilleur et le plus cher de tous les Rhums

&am6rini dZesfaurant. Jtyum §i Cfy?isfogfye.
Idag inkomna, följande Störstaurval

TH. WULFFS
k RitmaterialiehandelCigarrer: Gla§¥arar N. Esplanadsratan 43.

Midtemot Nya Teatern
Telef 2450.

billiga priser
La Calidad,

Key West,
Afterdinner,

Our Babies,
Hamonia, I<9tiya glasmagasinetHansa s§:ss T7"ii3.lxeMicloixi $€*€;

Vilhelmsgatan Nio 4,3
OBS:

Mikaelsgatan 3.
vid Sidorowska affärenFred. Edv.Ekberg>s anländer i dessa dagar nytt vinlager från välrecom-

nienderad firma.Cigarrhandel OSIAB ALIXBK.
52. Alexaiiderssratan 52 ißinag

A

m
ca
s
O
V)

(/)

OK
*5"s«ro

3
O—s

m
r
ra

2^3
3

"
I>
i70

-o

AXEL PiHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch

stant. Går aldrig på premiérer. Harl.
en viss svaghet för diamanter. Svär-1mar för 1830-talets smak. Tycker|
bäst om skogiga landskap. Talar en-
gelska. Håller sydfranskt kök, men
inga husdjur, inga fåglar. Hatar kat-
tor. Sysslar ej med sport och ej med
spel. Älskar att resa. Vidskeplig,
spår ihänder. Tror på själens odöd-
lighet.

Grafologi: Ea stil af en viss borger-
lig fart, som tyder på ett sinne mer
upptaget af det dagliga lifvets vanliga
omsorger än af abstrakta funderingar.
Mycken kvinlig förslagenhet,som mot-
väges af en ärlig uppriktighet. Intet
slags elakhet. En smygande melan-
koli, länge återhållen men nu allsmäk-
tig. Beroende af de första intrycken,
häftig, svartsjuk, nyckfull. Älskar ord-
ning och symetri.

■+*-++-

En millionärs operett
Från Wien skrifver en korrespondent

Gärna efterkom jag en inbjudning
Wll det lilla musemas tempel iJoseph-
stadt, där en millionärs operett uppför-
des, ty dylikt får inan ju inte alla da-
Sar vara med om. Möbelfabrikanten

August Thonet lät nämligen inför en
inbjuden publik uppförasin „romantisk
komiska" operett i fyra akter „Die
Brautfahrt", libretton af Hans Neu.
Han hade för aftonen hyrt teatern,
skådespelare, musikanter, tjänsteperso-
nal, han betalade dekorationerna, ko-
stymerna, belysningen — alt, alt. Man
påstår, att nöjet komme att kosta ho-
nom 14,000 gulden.

Äfven isalongen voro miljonärerna
icke sällsynte, där såg man ännu an-
dra mäktiga industriidkare, kolgruve-
ägare, fabrikörer, bankdirektörer med
sina vackra, mest viktiga fruar, som

blefvo ännu viktigare genom de tunga,

hasselnötsstora juvelörhängena. Siffror
med många nollor lyste en formligeni
ögonen, hvarthän man blickade. Ett
mycket ansedt, ärorikt och aktmngs-
värdt sällskap visserligen, men det fri-
ska, käcka drag ägde det icke, som
eljest utmärker publiken å Josephstadter
Theater, dit Wiens bonvivanter fora

sina vackra, leende, lätta damer, som

förefalla ännu lättare genom de icke
mindre vackra, icke mindre hasselnotts
stora briljanter, som de bära.

Hur kan en miljonärs operett vara

en lycklig kompositörs, som alldeles sä-

kert icke skrifver för behofvets skull.
Jag förestälde mig, att kompositören

helt och hållet måste följa sitt lynne

utan hänsyn till mängdens bifall, som

Atergifvandet förtjänade ait UeroirlM
men så hade också kompositören '>''^^^^^^^^^^|^^^^^^^^^^|
kats värfva ett par klingande röster: _

Max Halbe har icke Jåtit ned
fröken Glöckner från Folkteatern och M gig ftf det missöde) som drabbat
hr Felix från hofoperan. Efter akt- hans tragedi )I)er Eroberer". Han
sluten gafs det oerhörda applåder, med har nämligen genast tagit ; tu med
lager drefs det sedvanliga slöseriet, fullbordandet af en sedan lange plan.
kompositören, en man med grått hår kgd dramj tugenariga riket«
och grått skägg, inropades otaligagån hvi]kea redan i vinter är ämnad att
ger och svängde mycket lyoksahg en uppföras å Lessingteatern iBerlin,
jättekrans, som ölverlämnatstillhonom.
Arme rike man! Tio miljoner gulden

" "♥"►"""

till

> 1o grafTalelier.

kunde vara honom likgiltigt, och att

han hade skapat en musik alt för fin,
alt för sirlig eller alt för tung och
djup för hvardagsbruk, en musik, sona
endast eftersträfvade fmsmakarnes er-
kännande och försmådde att frän den
första ändan till sista noten göra de
ledsamma „eftergifterna för publiken".
Men hvad vi fingo höra var helt van-
lig, gångbar operettvara med samma
vulgära rytmer för galleriet, samma
smäktande kärleksduetter i månsken,

samma dryckesvisor och kupletter, som
känneteckna dylika verk. Därvid var
operetten icke sämre än många andra
operetter, som under de sista fem åren
uppförts iWien på direktörernas och
publikens bekostnad, med alt uppbåd
af reklamer, piffiga sångerskor och hela
härskaror af lätt klädda kvinliga kö-
rister

Telefon 1803L. V. Relander

ich därtill på köpet talang — de'
oorde ha varit för mycket af det goda

-<""►

Notiser.
— Folkteatern. Representationerna

komma till en början att gifvas i Stu-
denthuset, därefter iBrandkårshuset.
Den första föreställningen är afsedd
att äga rum lördagen den 7 januari.
Sedan ett par dagar fortgå repetitio-
nerna i Brandkärshuset, och äro syn-
barligen alla medvärkande synnerligen
intresserade för sina respektive upp-
gifter, hvarför man torde kunna hop-
pas det bästa.

Teaterns direktion utgöres numera
af hr Anton Franck, artistisk direktör
och hr Eugéne Nygren, ekonomisk di-
rektör.

Guldmedalj iParis 1889.
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'■■i-M Brefpapper
HH rikhaltigaste lager af utländska ochnma^s|ä ska sorter, linjerade gch^jAhucr^iQ^^^

Firmatryck utföres billigt.

Dahlbergs Pappershandel
Alexandersgatan 15.

.tAtMitiiHhiMd/ftftiy^ftM*''

Prenumerera
på

Pripilato
per telefon N.o 13 57 kl. 12—4

Prenumerationspriset for säsongen
Lmai) inklusive hembärning(sept-

per månad 75 penni

fHHn" Annonser emottagas å Programbladets
kontor ]Mikaclsgal;in .1 2 tr. upp (L'Urbaines kon-
tor) kl. 12 -4, tel. n:o 13 57

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexåndersgatan 52
Helsingfors

I tär i
J| Franska Lifförsäkringsbolaget g
|LUR B AlNE, t

Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. f|)
H Garantifonden: 98 miljoner Frcs. gg)
rffléi Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- |gj)

ringar af alla slag. Genom samarbete med
!§s| sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- gg)

baiiie et la Seine beviljas de försäkradevid |HY
)=g sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, J*[(§g) hvilka fullkomligt säkerställa såväl (lenför- *0J
<(K| säkrade och hans familj, som ock de per- |gjv

söner, med hyilka lian står iaftarsförbin-
(§Sp delse för den oundvikliga förlust, som en Sjj)
(f^ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- |8j)

ler enolyckshändelsemedföra. Bolaget efter- S«?
(§§? skänker nämligen, såsom allmänt bekant, (gsj)
<^te premierna för hela sjukdomstiden och utbe- SjjJ)|^^ taiar 8/4 af kapitalet, om sjukdomenär obot-
(^^ lig och resten vid dödsfall.(^ Bolaget L'Urbaines försäkringar äro

därför särskildt att rekommendera för lier-
(^ rar affärsmän, då det gäller att säkerställa *0)
iftfe större affärsföretag genom lifförsäkring, &h

emedan sjukförsäkringen motvärkar de led-
$$&? samma störingar svårare sjukdomsfall all-
ÄÖ§& tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- ifhj
;»gf ges- och förlag.smanstora förluster.
(^ För dessaväsentliga fördelarerfordras
■ftfö icke några extra premier utan endast att gfo

den försäkradeafstår från den årliga vinst- ]s^15^ andelen. 1

rföis Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1 &h\

U Qarlvon tXnorring. ®

WIWWf?

tÄV ■^tt mig 'ill8'"1011 munvatten »Stomatol", VJ.
\f/ hvars sammansättning är mig bekant,har jag yf
y^ undersökt med hänsyn till dess inverkanpå t|V
}?* olika, septiske och andra sjukdomsalstrande ?/.
\f/ bakterier, hvilka städse eller vid kända till- \f/
W(> fallen förekommaimunhålan. \i|>
;
*

Dessa undersökningar gåfvo följande re- vi'
\/ sultat: W
i 1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid
:
'

5% Stomatol i vatten, på 1minut, af VJ.
\ / 3% Stomatolpå 3 minuter. 1% Starna- y/
t > tol hindrar i betydlig grad dessa bakte- tiV
;. riers utveckling. si-.
\f 2) Imunhålan förekommande s. k. Mullers y/
t W komma-haciller dödas fullständigt af3% tfå>
:/ Stomatol på '2 minuter, af 4% Stomatol v!'
\|/ på 1minut. **/
ii'é 3) Tyfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi-
Jl' nuter vid 3% Stomatolhalt. 3% Stoma-
*'/ tol hindrar tydligt bakteriensutveckling \ff
CJV efter 1 minuts inverkan. CJ^}!v 4) Tarmbakterien (Bacterium coli) dödasaf rY
W 6% Stomatol fullkomligt efter 4 minuter. \ff
Cå^ 4%— 5% Stomatol hindrar tydligt efter *kå
.!. 2minuters inverkanbakteriensutveckling. J.\ff 5) Triedländerspneumo-bakterier,dödasfull- \f%k'j ständigt vid 4% Stomatolhalt efter ll/2 <i
}1! minuts inverkan. 5% Stomatol dödar
\f/ denna bakterie på 1 minut. \ fiié 6) Orange-gul Sarcina, dödas af 5% Stoma- tf 'å. tol på 2 minuter. ".\f 7) Gula septiska streptokocker, dödas af y/
i ö%Stomatolpå 4- minuter. WJ>J'. 8) Hvita septiska streptokocker, dödas af vjf\ f 5% Stomatolpå 3 minuter. *f/
V 9) Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- W4>'

tol på 1 minut, af 4% Stomatolpå 1V2 }YL
\ f minut. \ff
WÄi 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- tjyyj. matol fullständigt på 2 minuter. JtJ,
\ff Besultaten af dessa försökvisa, att kon- \f/
SIV centrerad Stomatoli4%— 5% satt till vattenyji är ett verkligen godt desinfektionsmedel.
\f/ Angifna försök hafva af mig verkställts \"/
i|> med professor Afanasjeffs tillåtelse i hans ij>
Jlv laboratoriumvid kliniska institutet. y/.
W Doktor M. A. RasMno. W

S:t Petersburg den 26 Juni 1898.

'-mr-r*rv»"" -w^".O»'-rf-r^*i» ">»»" >W -"W ">»." >*.">*_"

y Ang. LudY. Hartwall
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alssinder:g. 26,

står
lumder kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.
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Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Fredagen den S6December !898,

Program.
Wimberger-Marsch
Ganz Paris, Wa'zer
Ouverture, »Mamsell Angot"
Husaren-Polka
Mandolinen Serenade. .
Potpourri, »Hugenotten" . .

7. Ouverture Königslieutenant"
8. Über den Wellen, Walzer .
9. Die Liebe, Illustration. . .

10 Genrebilder, Potpourri
11. Intermezzo, Pagliacci" . .
12. Venedig in Wien, Marsch

Wagner.
Waldteufel.
Lecooq.
Strauss.
Varney.
Meyerbeer.

Titl
Rosas. Kremser..Bichter.,Leoncavallo,.Bartelmus.

fcpssoris

Stickmaskiner.
JHEJp^^^s^l^^^BH

damasker,
underkjo-

Stickade varor såsom strumpor,
barnklädningar, gosskostymer, damtröjor
lar m.m.

Ullgarn iflere nyanser och. schatteringar frånFmk 5: 50 till högre priser.
Helsingfors, Mikaelsgatan 2.
Åbo, Slottsgatan 27.
Viborg, Alexandersgatan 27.

Tli. Neoirius.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Qrchester

G. Richter.

Lördagen den 17 December 1898

Program
Komzak.
Waldteufel.
Boieldieu.
Strauss.
Laoombe.

Caraffa, Marsch ....
Sirenenzauber,Walzer . .
Ouverture. Jean de Paris
Frauenherz, Mazurka . .
Aubade printaniére .
Potpourri, La bohéme" . Puccini

7. Ouverturo, Promethens" . . . .Beethoven.
8. Zwei Herzen und doctEms! Walzer Eiohter.
"£" Jruhlingslied Mendelssnhn
10. Streifzugdurohsämtlicn^^iWsfj}i^^BßßßH|Operetten, i'oti)ourij
11. Triumfmarsch, ..Aiihc^B12. Schneeballen, (inloiJß

Schlögl
Verdi.
Eichter.
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