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994* JE UMA il"IA." liffossakrxngs aktie bolagistettin. Ferd. Stamer.
.j»»,

' " Generalagentur förFinland, Hagasandsgatan _.

-fåå^å&AMQ(jram~
/BAD\/CENTRALA

/ Varmlufts- och \
/ Basängbad rekommenderas. \

Geors Wikströms skrädderi
_j

Östra Henriksg-. N:o 1,

Lagret är stort och välsorteradt
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-

[ höranvändes.Prisenberäknas myk-
( ket moderata.

N:o 25

DANlELNYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg". 31.
SVENSKA TEATERN. SUOM. TEÅATTER).

Onsdagen den 2 November 1898 Keskiviikkona Marrask. 2 p. 1898

Jofyaiuiés.För 2:dra gången

Nådebröd.
Murhenäytelmä s:ssä Däytöksessä (C:si kuvaelmaa japroloogi.)
Kirjoittanut:Herman Sudermann. Suoment. Irene Mcndelin.Drama i2 akter af Ivan Turgenjew, öfversättning

från tyskan af Adolf Paul. Henkilöt

Personerna Herodes Antipas, tetrarkka G-alileassa

Galetzki . .
Olga Petrovna
Maximoff. .

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

Salome,hanen tyttärensä .
Vitellius, Syrian legaatti .
Merokles,puhuja _. Herodes Antip;GabaJos, syyrialainen \ hovimiehiä.Jahad, levntta )
Johannes, kastajaksi kutsuttu .Kutsofkin

Ivanoff . .
Hofmästaren Josaphat,

„S. [Mnen oPetuslapsiaan
Manasse, JJael, Josaphatin vaimo
Hadidja, palvelijatyttölinnassa.
Mirjam, "|Abi, ; Salomen leikkitovereita .
Maecha,JMesulemeth, kerjäläisnainen
Amasai, \ farisealaisia.Jorab. /Eliakim,
Pasur, > Jerusalemin porvareita
Hachmoni, J
Simon Galilealainen .
2*n f Salilealamen
Halvattu

<>n t roomalainen sotamies
Vanginvartia

Intendenten
En betjänt

För s:te gången

Bernardo Montilla.
Skådespel i3 akter af José Echegaray

Personerna
Marquese de Alvarado
Bernardo Montilla. Hr Klintberg.

Hr Svedberg.
Hr Stavenow.
Hr Malmström
Fru Eliasson.
Frk Lodenius.
Frk Paldani.
Fru Lindh.

Don Enrique.
Don Gonzalo.
Donna Montilla.
Donna Alvarado
Donna Julia. .

Jerusalemin miehiä janaisia. Josapliatin lapset. Pääsiäis-
juhlalle vaeltajia. Roomalaisia sotamiehiä. Pappeja.

Linnan palvelijoitaja palvelijattaria.

Aika: vuonna 29 j.Krist.
Tapahtumapaikka:Proloogissa, Kallionkorpilähellä Jerusale

mia. l:ssä, 2_ssa ja3:ssa näytöksessä Jerusalem, 4:ssä ja
s:ssä muuankaupunkiGalileassa.

l:n ja 2:n sekä 4:n jas:a kuvaelmain. välillä lyhyet väliajatCarlotta
En betjent Hr Karlsson

Handlingen försiggår iMadrid Ovet avataan k.lo 7. Näytäntö aikaa k.lo V2B
ja loppuu k:lo 11.

Börjas kl. 7,3o och slutas omkr. 11 e. m

,_SKÅNE", Brand-

Rddatskonsert HÖtOl Ramp
Mlå**eSXO"*Tt

af Wiener Damorkestern.

STÄMLBERGS A.TELXER.CÖ
S

kl. 7,;.0 e. m

I jmSK- Hvarförhar undertecknade fotografi-,- P_K atelier, efter att endast existerad så
111 korttid, blifvit sa Qitigt besökt.» Jo därfW att
C jag arbetar enligt nya förbättrade "betemetoder

■(ö ich imin praktik använder de mest ypperstaoch
(O snabbt arbetande instrument, la na je por
3 trätt genomgå nogran kemisk bH. idl ig ocn
"O omsorgsfull konstnärlig n-tousehe g eg

fe_-sS«'K f S;V;

utställda till påseende _.„,i„„t.„ 4
/O SödraEsplanadgatan iw (midt emot Kapellet)
111 Axel Strandberg.

Utför omsorgsfullt ocb till Billiga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 245..

Bodega Andaluza
N:o 28 Unionsgatan N:o 28

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

eilen Catnnteiins J.H.Wickels
YIMANDEL.

ARRÄKS PUNSCH,
prisbelöiit med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

c3
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 2 November,

Tag hvilken som $
$&■

hßist*Mai?ttie- *
"^s jemför den med _£"

1WbMiMk C:s!
|j välj SBda_: jj* n«_n l_____4__ $* SJen öasta. *

SUNDSTRÖMS fotograflatelier
Fabiansgatan 27.

& Lifförsäkringsaktiebolag: Kontor Mikaelsgatan N.o 3
G. F. Cf.E_Li.NOER.

Åila aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

/Vo/ra Esplanadg, 37. Telef 1727.

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

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

Grenoble världsberömda handskar.

Jacob Ejunaqwsts fotografiska fltelier
Alexandersg. i<. (ing. fr. fiagasunasg. 2.)

MAG^ÄJTJV" J>U NORJD.
JulutställninÉ _V'ii._ Au_ii»iu's

Garn & StickningsaffärElektriska Affär,Axa Lindholms
SSs® Tapisseriaffär €€€€

Alexandersgatan 7. T. 6 3»-
V. Henriksgatan 18.

Filial:St. Robertsgatan 2
«,1.,n.1»n 3*. Tel 897. H.lor.

Eekommenderar sitt välsorterade
lager af

_n.»lter .jualodnlngarfp. »aslutgmg Ull H__. Kl__. an
bul^Boinßscoattnl.

_
Telefonledningar,

RingSedningtareto^etc^M
»fil ocli "_ Japparater^
■l_i_ ko»tna_iif-r-l-_^^^^^^^^^^^^M

ir frän la- Ullgarner & hemstickadelliEt
—

Begär
■&n Ni be-ik-amer

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet^hos

Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan 17.

någon Yllevaror.

N. Esplanadg.
(Catanis hus.)C. P. "ffOTJtfTfc k T3TY Fotografisk Atelier.

YjL.MiMiM.mAMaM Porträtter ivisitkortsformat a 6 mk, pr duss

Axel Ahlberg.
Kirsti Suonio.
Katri Rautio.
Benjamin Leino

(Evert Suonio.'
Knut Weckman.

UisakkiLattu.
Kaarle Halme.

["Oskari Salo.
J Pietari Alpo.
\ Emil Falck.
.Hemmo Kallio.
Olga Salo.
Hilma Rautanen.

(Tyyne Finne,
{Lilli Högdahl.
(.SirkkaHertzberg.
Mimmi Lähteenoja.

/Adolf Lindfort.

/Eino Salmela.
/Taavi Pesonen
(OnniSavola.
Alexis Rautio,

/Otto Närhi.
\Taavi Pesonen.
Otto Närhi.

/Knut Weckman.
»JEvert Suonio.
Eino Salmela.

1898.
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Brudslöjor
kransar, band. spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval ho_

Firma H. Ellmin
9 Alexandersgatan 9.

CliitfsMulors
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2 Telef 4 91

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. Beställnin-
gar på all slags maskinstickning emottagas.

Nålar till alla slags stickmaskiner.
Wiborg, Alexandersg-. 27
Abo, Slottsgatan. 27.
Helsingfors, Mikaelsg-. 2.

TH. NEOVIUS.
n$ _>__

GÖ -B _g_ «
a t . Sj^ .s __
2 U aa-^ <

—
IHg£__f « SI_^ r i
'

-S w
CJ

S^-l _H

CÖ

!_-_.* tj_____="■_____■1

pd

WS JFO_pHTni|^M
tillverkning

Omslagspapper
Karduspapper

Makulaturpapper
och

Trämassepapp
säljas till billiga priser af brukets ombudiHelsingfors

0. 3. Dahlberg.
ådexandersg. 15.

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

Filharmoniska Sällskapet.

I3:de
populära konserter]
Torsdagen den 3 November kl. l/-> Be.m

Societetshuset

Program
Konsert-Ouverture Foroni

WaldteufelEspana, vals
Wiegenlied, för stråkork Ries
Pestu-carneval Liszt

Paus

Ouverture till op. „La nuit d
__;!__■ Ilimski-Korsakow

Konsert n.o 1(G. moll) förviolin Bruch
Introduktion. Adagio. Finale.

(hr Max Schulz.)

Scener ur op. „Die Meistersinger
von Nürnberg Wagner.

Paus.

Danse persane Guiraud
Entr'act ur op. „Mignon Thomas
Mazurka Monjuschko

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som linnes är

lIA 3131OND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien

&oåa Böoßer för sä goét som
ingenting.

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

Till oerhördt billiga priser erhållas

_____________________________________________________________________________X.IIsamtstående och omtyckta författare
värdefull fackliteratur.

Hagelstams bokhandel

k.

____!

___s3?p|

Många nyttiga saker s.s. Sundhetshängslen,
nödvändiga förhvarje människa. Rak-maskin-knif-
var, Penslar o.Kopparpulver,Mjölkstereliserings-
apparater, Formalin desinfections-lampor m. m.

UtmärKt bårreningsmede_!
„Doßtor hornborgs fiärtiitßiur"

ooöö
00000000
0000
viii niu
Ujanaens nya (jra.yrinrättnma $ Katitsehufr

ÄtämpelfabrUM muwelsaataij
(Inneh Walldén specialist ilandet)

Gravyrarbeten af alla slag s.s. $tålst_ltS_r Si Stilar,
EacKsigell $ Tärgstämplar,Dörrplåtar,numrerings-, Pa-
ginerings- $) Datumstämplar, Twttrychspressar. - Hek-tografer, Stämpelfärger& prima Märkbläck förlinne-
märkning m. m.

hindrar miällbildning och QQOO
hårets affallande. 0000

Pris pr flaska 3 mR. 0000
■■— i

or>nr*
välgjordaHautsc .ukstämplar s
Ni beställa dem från

Co
tv c ° .

a co ■

fe « O o

HARALD VYASASTJERNAS Blomsterhandel, s KuNADENj.
pnnri-A FSPANOU

.■
_.

_ minut afendast äktautländskaFörsälimngiparti och minut _<

VINBR &
SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 'A^MMMm\mLarsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

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

Telefon 20 27

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

W. Poschehonow.

©sk. li*ui?c_7_iia_i
rekommenderar förutom sitt I.a Drog-, Kemikalie-,
Parfym- & Tvållager. Mikaelsg. i, sin särskildaat-
delning (nedra våningen) för Kirurg- & Optiska in-
strumenter, Gummivaror m. m. såsom:

Bråckband, Gum-
mistrumpor,

Sköljkannor,Mag-
bindlar & Spol-

ningsslangar,
Glasögon och Ki=
käre,Feber-,Bad-,
Fönsterthermo-
metrar, Ispåsor,
Dinappar, Gum-
mityg, Inhala-
tions apparater.

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & å ia carte.
Musikbref från Ryssland.

remiéren afRubinsteins „Fermnonr^^<^A
Maria-teatern.Pctcrsbur£______________________ii Okt

Öfverensstämmelsen i fråga om tex-
terna har förledt mången fackkritiker,
däribland till och meden Ed. Hanslick,
tilljämförelsermellanRubinsteins „Fera-
mors" och Davids „LallaEookh". Ty-
värr voro dessa allenast riktade på det
yttre och kommo därför ej till den
slutsats, som ett nägot närmare skär-
skådande af de båda tonsättarnes musik
gifver vid handen, nämligen angående
den förvånande mångsidigheten af de
musikaliska illustrationsmedlen: det är
isjälfva värket svårt att påträffa en
större olikhet mellan tvenne musikvärk
med samma ämne, än den som existe-
rar mellan de nämnda operornaoch an-
gifver deras plats vid tvä diametralt
motsatta poler, och ingendera kan man
likväl göra den tillvitelsen, att dess
musikaliska karakteristik icke passar
till det dramatiska innehållet. Davids
skapelse är en typisk, fransk „opera
con_ique" med ytligt sentimentala epi-
soder a ena sidan och lätt uppskörtade
rytmer å den andra, orkestern är yt-
terst modest behandlad, körerna höja

sig sällan öfver det schablonmessiga;
korteligen, värket i sin helhet är en
graciös, behaglig komposition — „voilå
tout

"
Hvad dess orientaliska kolorit be-

träffar, så framkallade densamma vid
den tidpunkt, då operan först gick öf-
ver scenen (1862) iFrankrike en viss
effekt, huru tom och blek den än var,
så att säga allenast en yttre fernissa,
och dock borde den franska publiken
haft bättre omdöme, efter tidigaremön-
ster af sin geniale landsman Berlioz,
men den ville icke känna honom!
IRubinsteins värk återfinnes intet

af det schablonmessiga parlandot iko-
miken, intet af seccorecitativen — båda
delarne hos David iöfiig mängd för-
handen — , alla fraser och recitativ äro
strängt, ja rent af med en till detpin-
samma gränsande omsorgsfullhet utar-
betade. Rytmiken är en, om vi så få
uttrycka oss, exotiskt mångfaldig...
det yppiga, solbelysta Österlandet med
sin vekliga indolens, sin smäktande kär-
lekslusta gifver sig tillkänna redan i
densamma; därtill kommer den äkta
Rubinsteinska, orientaliska melodiken.
Rubinstein kan ej, ilikhet med David,
göra anspråk på äran att räknas för
någon lärd orientalist, men han var

Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-1T-^ Under hek haBB 1
bolaget i Finland Helsingfors. htg& °m koncentrering öfverträffar

__, _, __..»» Iferamors" alla sina yngre syskon,Fotoffraßska artiklar § med hänsyn tillinstrumentationens färg-
Fonog-rafer. j rikedom' karakteristisk harmonibehand-

B«D_____B______________MB«^BH_..^»
H"g °° h sJälfulla melodierkan den fullt— — — — — ————- —

=—
————— — mäta sig med dessa och står på sin

icke desto mindre en sannskyldig, och höjd efter dem ianläggningens stor-
därtill en europeiserad och musikgeni- slagenhet, ehuru den äfven i° detta af-aliskt anlagd österländing. Hvad man seende har att uppvisa underbara epi-
i hans arbeten framför allt obetingadt söder, såsom, t. ex. hela Feramors' ochmåste beundra, är den storartade sam- Lalla Rookhs af den varmaste och in-mansättningen af den europeiska musik- nerligaste känsla preglade parti Dentekniken med härrliga, österländska me- andra manliga hutvudrollen Fahladinslodier, tack vare hvilken eftervärlden med genialisk komik tecknade figurär i besittning af hans persiska sånger, har att uppvisa en grotesk aria iför-körerna ur „Tornbyggnaden iBabel", sta akten, hvilken jämte Leporellos ioratorierna »Kristus" och »Moses" sant „Don Juan" och förtalskupletterna ioperorna „Demonen", Feramors" ooh „Barberaren« hör tilldet överdådigaste,Makkabeema- etc, och i detta hän- som idenna genre blifvit koaiponeradt.seende framstår han såsom en hittills Den elegiska peri-sången e*er en rentoöfverträff.d mästare af oförgänglig skönhet, i fantasiensMed „Feramors" begynner midtel- högsta regioner uppsvingar sig denperioden af Rubinsteins skapande värk- månomgjutna, svärmiska _...__ ___..__

samhet (1860—1880), hvilkej I
hans nyssnämnda värk för se<___

nen jemväl „Nero" och „Kalachnikov CLEYELÅNDsågo dagens ljus samt, med stor möda,
älven rampens; på 80-talet hängaf han
sig fullständigt ät idén af andlig opera-
komposition, hvilken för öfrigt syssel- är den bästa velocipeden

Sundstr om '
s
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Skilnadsgatan 19. Telefon 310
Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa,
billiga priser

Besök! Besök!

ermes' Sa iik ar
Alexandersgatan 19 Hagasundsgatan 2.

subbassementYåningen. TpufYudingång
från T/agasundsga.ai..

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

Saluhallarna öppna: Helgfria dagar 7
10 e. m. Söndagar 7—9 f. m. ochf. m

6—lo o. m

Besök! Besök!

Ni

Rök
Baliio å 20 p:i,

London Docks å 20 p:i,
La Carona å 35 p:i

Fred. Edv.Ekberg>s
Cigarrhandel

52. Alexandersgataii 52

Feramors och Lalla Rookh med sina
Lohengrin-modulationer, hänryckande in-
spiration klingar ut den förres aria
före andra aktens slutensemble, och en
liknande stämning genljuder ur den
ädla romansen i sista akten: „Kärleks
sköna stjärna'', för att nu ej tala om
den jämväl iHelsingfors kända och
uppskattade balettmu«iken.

Skada blott, att solisterna vid det
första uppförandet af ltubinsteins före-
varande opera ej voro i jämnhöjd med
sina resp. uppgifter, till följd hvaraf
alla dess skönheter ej fullt kunde göra
sig gällande. Storartad och dyrbar var,
såsom vanligt å denna teater, uppsätt-
ningen; också framkallade den sista,
synnerligen glänsande dekorationen,
föreställande „vattenpalatset"iKachmir,
med den féeriska utsikten öfver ett
underskönt fjällandskap, trots den värk-
Hgt förträffliga kören och orkestern
samt last not least" den utsöktabalet-
ten, —

till den kejserliga balettkåren
iPetersburg torde näppeligen nägon
scen i världen kunna nppvisa maken,
vare sig i fråga om kvantitet eller
kvalitet — vida lifligare bifallsyttrin-
gar, än som kom de utförande till del.

S. M.

«4 - »»-

AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch
A. V. Eklund & C:o.

Gr. F.Stockmanns ~%Telociped-denot.©00000000 J=J_J &r *■
—
a

Bonm-Porter. „Swift"
„Quadrant"

Vällagrad

AT

y<
„Diirkopp"

Välsmakande
Efterfrågad »Nordstjernan" |f

IN A7,
Omtyckt

GOOOOOQOO ♥*.*.**-**..*.*

Le meilleur et le plus cher de tous les Rhums

B^amßrini Restaurant jtyum §i Cfaisfoglte.

I Största urval

Glasvaror i

gl ■

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland för
JÄRNSÄNGAR 0, MADRASSER.

Betydligt billigare än de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti

tmémm&km
KLOR

(från Paris)
stort sortiment från 50 penni.—

«$-_>►—

Tyller, Sidenblusar, Kravatter,
Fichus, Gorsetter, Handskar,

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

saisongen

Då clet 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.)

wwwwwimi

"J: Champagne Q
3 Mont de Bruyére r.
3 säljes i minut hos de flesta Herrar handlande.

Serveras å alla större hotell & rest-tura- g|
tioner. Partilager hos kI

o Ernst Tolianfäep. £"55 S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

-eg^*"^

Al w
Jr1 «

Nytt la,&er
för säsongen inkommet

O. Öländer
Skilnai-torget 2.

C. E. LINDGREN's
.öor-st- cSfc. Ponsclfabrils.

Rödbergsg-atan 9. BUTIK Ålexandersgatan 46.
Centrals hus.

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

£2, £. LIMDGREM.

«._.«. 4» ».«^_> _.»**_.■»!_; \Hulda Lindfors
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Notiser.
__ programbladet kom-

mer att, säsom vi tidigare medde-
lat under instundande säsong hvarje

representationsafton utdelas gra-
tis af bladets egna kolportörer
utanför svenska teatern,J
hvilket alla teaterbesökare benäget

behageda observera

—
Nytt gästspel af Duse. Utom

Jane Hading tyckes äfven Eleonora
Duse ivinter kommaatt besöka Stock-
holm. Hon börjar den 1november i
Neapel en turné, hvilken äfven kommer

att beröra Köpenhamn, Stockholm och
Kristiania, efter att först ha stannat i
Kairo, Alexandria, Athen,N.zza, Paris,

Amsterdam och Haag. Repertoarenär

Hedda Glabler" och „Ett dockhem
"prinsessan af Bagdad" samt ett skå-

despel af Marco Praga. Impresano ar

hr Schurman.
Enligt dennamarschruta bor fru Duse

i januari inträffa i Stockholm.

— Andrées balonguppstigning dra- j
matiserad. Dr Wilhelm Meyer upp-
läste i fredags iLessingteaternsiBer-
lin foyer ett naturvetenskapligt drama
Den eviga dagen",hvilket spelar uppe
i de arktiska näjderna och äfven rör
sig kring Andrées nordpolsfärd.

Den eviga dagen", är ett reseäfven-
tyr å la Jules Verne. Det börjar vid
Nordkap och slutar vid Andrées bal-
longuppstigoing från Danskön.

Hjälten i stycket är en professor,
som reser till Spetsbergen för att följa
med iballongen, ifäll någon af An-
drées följeslagare skulle förlora modet.
Han är förlofvad med en ung blind
norska, som följer med honom upp af
idel kärlek. Men just som hjälten är
på väg att fara med — störtar han
urgondolen tillbaka tillsin blindakärlek.

Stycket är en blandning af „veten-
skap" och sentimentalitet och skulle
för en succés endast hafva att tacka
den storartade utstyrseln samt slutsce-
nen, den stora ballonguppstigningen.

++ "+-

Ett och annat.
Äfven den minsta robe är välkommen.

Under denna rubrik återgifverBerliper
Tageblatt följande upprop, som styrel-

sen för föreningen Frauenwohl" i
Bromberg (ipreussiska Posen) utfärdat:
Den beklagansvärda omständigheten att
de kvinnliga teatersujetterna trots sin
lilla aflöoing själfva måste ombesörja
sin garderob utsätter mången skåde-
spelerska för en tryckande nöd. En-
dast den, som noga känner hithörande
förhållanden förstår att uppskatta det
mod, hvarmed dessa fruar och flickor
i det dessförutan mycket mödosamma
och. uppslitande kallet måste kämpa för
sin nödtorftigaexistens. En berättigad
önskan att här åstadkomma en liten
förbättring i tillvaron har föranledtoss
att rikta en anhållan tilldamernainom
de högre, bättre lottade samhällskret-
sarne att godhetsfullt skänka sina af-
lagda toaletter till de kvinnliga sujet-
terna vidhärvarande Stadttheater. Fru
Kaufmann-Schulz, Thornerstrasse 30,
är beredvillig att mottaga de ifrågava-
rande klädesplaggen. Styrelsen ombe-
sörjer rengöring etc. före öfverlämnan-
det till sujetterna oc i hoppas för det
godaändamålets skull få påräknamång-
sidigt understöd från härvarande socie-
tets damer, ior hvilket på förhand af-
lägges den varmaste tacksamhet.
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billiga priser

glasmajjasinat
Mikaelsgatan 3.
vid Sidorowska affären

OSKAR AIEXSIZ.

t o gl^aTTa^ eIi© r.

Guldmedalj iParis 1889.

TH. WULFFS
& RitmaterialieliandelPappers-

N. Esplanadgatan 43.
Midtemot Nya Teatern

Telef 2450.

Välförsedt lager! Billiga prisar!

ss-s-s Vinhandeln €€€€I Vilhelmsgatan N.o 4,

Pi_!ateFöppnad och tillhandagär allmänheten med S_P

Idan gammalt välkända varor.
L. V. Relander
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Brefpapper
Firmatryck utföres billigt

®ism

\K

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Onsdagen den 2 November 1898

Program.
1. Radetzky Monument, Marsch . . . Kräl.
2. Dorfschwalbenavs Österreich, Walzer Strauss.
3. Ouverture zu Operette „Das Modell" Suppé.
4. Emilien- Mazurka Geiger.
5. Menuett „Es Dur Symphonie". . .Mozart.6. GrosseFantasie„Cavalleriarusticana" Mascagni

nmtkkåÉm^sM^Åiååk

Prenumerera
pa

PTiniYiininlilif o
1Ugl (IJJllJlilUu

per telefon N:ö 13 57 kl. 12

Prenumerationspriset för säsongen
(sept maj) inklusive hembärning

per månad 75 penni

PUT" Annonser emottagas å Programbladets

kontor Mikaelsgatan 1 2 tr. upp (L'Urbaines kon-
tor) kl. 12 4, tel. n.o 13 57

Plff^flWfPfffff^flWff^

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52
Helsingfors

# Franska Lifförsäkringsbolaget ||
§ LUR B A!NE,|
m Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. ||
<(& Garantifonden: 98 miljoner Frcs.

Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- &h

f* ringar af alla slag. Genom samarbete med J|_§| siuk- och olvcksfallförsäkrmgsbolagetL'Ur- <0,
Mi bah.e et la Sei«e beviljas de försäkradevid gh

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, J^W hvilka fullkomligtsäkerställa såvälden for- %f))
M säkrade och hans familj, som ock de per- m.

söner, med hvilka lian siar iaftarsforbin-
Cv» delse för den oundvikliga förlust, som en
(ffl& sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- gh

ler en olyckshändelse medföra. Bolagetefter- J*!§§) skänker nämligen, såsom allmänt bekant.
/flgä premierna för hela sjukdomstiden och utbe- @)\
W talar 3/4 af kapitalet,om sjukdomen ärobot- g*(»I lig och resten vid dödsfall. *_#

_Q__ Bolaget L'Crbaines försäkringar äro 02)
därför särskildt att rekommendera för ber- ■£>(jB| rar affärsmän, då det gäller att säkerställa Sgjj)

(g& större affärsföretag genom lifförsåkring, gfoj
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-
samma storängar svårare sjukdomsfall all-

(gfö tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- |g}\
ges- och förlagsman stora förluster.

(jjäg
'

För dessaväsentliga fördelarerfordras
-SÉ. icl{e niM.ra extra premier utan endast att g|\|g den försäkrade afstår från den årliga vinst-

!§_^ andelen. *_V'

(jg| Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. ig&
# (3ar/ 2?ö/j$3inorrinq. §J
mm^^B^'sM^mgw&wwwiå

wiwmvwi
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)& I2VTFC.. $
Ett mig tillsändt munvatten „Stomatol:\

W hvars sammansättning är mig bekant,har jag \ff
\CI> undersökt med hänsyn till dess inverkan på

olika septiske och andra sjukdomsalstrande T!f
W bakterier, hvilka städse eller vid kända till- \|f
tä> fallen förekomma i'munhålan. iå'J
..».. Dessa undersökningar gåfvo följande re- IV.
W sultat: W
t|V 1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid £k'j
MV Stomatol i vatten, på 1minut, af 3!'
W 3% Stomatol på 3 minuter. 1% Stoma- \f/yä tol hindrar i betydlig grad dessa bakte- ti>

uLveoklnJg?^^^^^^"^^^^^^^^^!?
X?p 2) Imunhålan förekommande s. k. Mullers \ff
&åi komnia-baciller dödas fullständigt af 3% ii'i}/.. Stomatol på 2 minuter, af 4% Stomatol liv
Yr på 1minut. \ff

SH'6 Tyfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi- Wå>
JI?I nuter vid 3% Stomatolbalt. 3% Stoma- s/K.n!/ tol hindrar tydligt bakteriensutveckling .fff
S|i efter 1 minuts inverkan W|>
J»T 4) Tarmbakterien(Bacterium coli) dödasaf /"/W 6% Stomatol fullkomligt efter 4 minuter. \ffSfy 4%— 5% Stomatol hindrar tydligt efter *ÉV
}V.j 2minuters inverkanbakteriensutveckling. V/v/ 5) Friedländerspneumo-bakterier,dödasfull- \f/
S|ä ständigt vid 4% Stomatolhalt efter IVa ti>yjZ. minuts inverkan. 5% Stomatol dödar jV.
xf/ denna bakterie på 1 minut. .J/täé 6) Orange-gul Sarcina, dödas af 5% Stoma- WJVJ»% tol på 2 minuter. *;!'
V/ ') G-ula septiska streptokocker, dödas af \f/y^ 6% Stomatolpå 4 minuter. tj^
JK 8) Hvita septiska streptokocker, dödas af JlfW B°/_ stomatolpå 3 minuter. _|f
t|V 9) Difterio bakterier, dödas af 5°/ 0 Stoma- W|Vyj. tol på 1 minut, af 4% Stomatol på 11/»l1/» 31-,
W minut.

" W
Cji 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- WJi,:"'., matol iullständigt på 2 minuter. W.V/ Resultaten af dessa försökvisa, att kon- \f/
_C|> centrerad Stomatoli4%— 5% satt till vatten ft>

tf»V är ett verkligen godt desinfektionsmedel. T!f
Vf Angifna försök hafva af mig verkställts \'ftf|V med professor Afanasjeffs tillåtelse i hans WÉ>
VIV laboratorium vid kliniska institutet. Sr/
W Doktor M. A. liaskino. W

S:t Petersburg den 26 Juni 1898. \fo
'<Si_^ÅÅ__.Ä: "_-_.At<»->g-_«_ r--«-r _«r._<»'. __». _*fa_

7. Ouverture „Tutti in Maschera'
8. Rosen avs dem Siiden, "Walzer
9. Intermezzo „Pagliacci" , .

10. Verwehte Blätter, Potp. . ,
11. Venetianisches Gondellied .
12. Persisclier marsch . . . .*

Petrotti
Strauss.l
Leoncavallo
Kreuzberger
Mendelssohn.
Strauss.

Perssons
3ficß__riaskiiief?_

?«Q«2^4äJ3 <3*
# I

damasker,
underkjo-

Stickade varor såsom strumpor,
barnklädningar, gosskostymer, damtröjorlar m. m.

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

Th. Neovius.

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Torsdagen den 3 November 1898

Program.
Schlögl.
Strauss
Lecocq.
Richter

1. Gross Wien, Marsch . .2 Aquarellen, Walzer....i!. Ouverture „Angot"....
4. Goldelse, Mazurka ....
5. Egyptischer, Marsch . . .0. Potp. „Glocken von Corneville

Strauss.
Planquette.

7. Ouverture „DieStumme vonPortici" Auber.8. Civil,Militär, Walzer . . Ziehrer9. Genrebilder Potpourri Kichter.10. Traumerei, fur Violineu.Harmonium Schumann11 Kronungsmarsch ..Profet" ....Meyerbeer12. Los! Galopp Zwierzina.

Avg. LudY. Hartwall. j
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alejindorsg. 26.
Telefon 169

Tillverkningen står 1
under kontroll af filo- I

sofie doktor Hj. Modeen. \
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