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Tidning för Helsingfors
Georg Wikströms skrädderiTeatrar och Konserter. Östra Honriksg. N:o 1./BAD \/CENTRAL \

f Varmlufts- och
X Basängbad rekommenderas,

Lagret är stort och välsorteradt.
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisen beräknas myk-
ket moderata.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 39. Söndagen den 4 December.
DANlEL NYBLIN, FOTOGRAP, Fabiansg. 81.

fl . *
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 4 December 1898

kl. 7,30 e. in

Första gistuppträdandet af Frk Naéma Paldani

Kontrollören vid
sofvagnarne.

Lustspeli3 akter af Alex Bisson. Öfversättning.

Personerna

Hr Stavenow.
Frk. Tscherniohin,

M.oiit])('|)in, rcniiFi^^BPhryné, hans l> llst^^^^|^|^H
Lucienne, deras dofter, ■ 1 1

'
i iikhi^^^^^^^^^^HGeorges Godefroid. . . .Frk^Paldanß

Georges Godefroid Hr Klintbergß
Alfred Godefroid Hr Svedbergfl
Labordave Hr Carlsson.|
Raoul de St Medard Hr Malmström
Angélo Frk. Book.
Cliarbonneau, kapitalist ....Hr Lindh.
Matliilde, hans hustru FruBränder.
Rosine, deras dotter Fru Stavenow.
Julie, i tjänst hos Montpépins .Frk. Söderström
Francoise,itjänst hosCharboneaus Fru Lindh.

Ivåra dagar

De två första akterna iAutenil, hos Montpépins
3:dje akten hos CharbonneausiNagis.

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

0m

'k,

Herr Mauriz Svedberg
IBissons lustspel Kontrollören vid sof-

vagnarna" är hr Svedberg såsom Georges Gode-
froid irån början till slut på bästa humör ocli
bidrager hufvudsahligast till den glada pjesens
framgång

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

SUOM. TEÄATTERI.
Sunnuntaina Jouluk. 4 p. 1898

HLollo V2S.

OulLoulllClll Wöijöuid.
(Kuusi kuvaelmaa.)

Aleksis Kiven romaanista näyttämöä varten mu-
kaellut Hemmo Kallio.

Henkilöt
Juhani. ) Aleksis Rautio.
Aapo Hemmo Kallio.
Tuomns Evert Suonio.
Simeoni veljekset Jukolassa ." lisakki Lattu.
Timo PietariAlpo.
Lauri Onni Savola.
Eero (^Sirkka Hertzberg
Kekkurin ementä,Jukolantorpasta Olga Salo.
Taula-Matti
Kanttori "

Lautamies
.Tahtivuoti

Eino Salmela.
EemilFalck.
Taavi Pesonen
Kaarlo Keihäs.

Männistönmuori
Venia, Männistön nuorin tytär
Kissalan Aapeli

MimmiLähteenoja,
Kirsti Suonio.
Knut Weokman.
Oskari Salo.
Lilli HögdäM.
Tyyne Finne.
Alma Auer.
Otto Närhi.
Mimmy Leino,

Toukolan Konsti. .
Konkkalan Hinrikka
Seunalan Sauna . .
Pusulan Ulla . . .
Piki-Mikko . . . .
Kaisa, Mikon vaimo

Kanssa.
Tapaus Hämeessä

l:nen kuvaelma Jukolassa, 2:nen Männistönmö-
kin edustalla, 3:mas Lukkarilla, 4:s Sonnimäellä, s:s
Impivaarassa,6:s Jukolassa.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo y^fi
ja loppuu k:Io 1/2Il-
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»SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
Alla dagar U£l a| IfämnMiddagskonsert noiei l\amp

från kl. Va*— V26 e. m. af Wiener Damorkestern.

STAHLBERGS A.TELIER.
Jacob £|itngqvists fotografiska Htelier

Jllexandcrsg. 19 (ing. fr. fiagasunasg. 2.)Nic. AniäjmiN

Elektriska Affär,
Nylondag 34. Tel 097. H:fora

uppsätter IjuSledntngar för ao:
belyaningscoatrn].

.oing till H:fora Elekt. A. B.

Telefonledningar,
Ringledningar etc, etc.

vSIoch erkänd^ bHSigast.
-

5 hm garaati. Silljor frln la-
,ger liroa material o. apparater ytterst billigt

—
Begär

alltid kostnadsforslag o. priskurauter furrtlu Nibeslkinuier
Eder fOr någon anUtggning!

Utför omsorgsfullt ocb till billigapriser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atclieren. Celefon 2453.

Bodega Andaluza
N:o 28 Unionsgatan N:o 28

Servering1 af uteslutande äkta natur-viner,frukter,
läskdrycker m. m.

MA.GA.SIN I}U NOMI>.
Julutställninå HELSINGFORS BAZAS Ellen Cammelins

Garn & Stickningsaffär14. Vestra Henriksg. 14Axa Lindholms
SSSS Tapisseriaffär §€$€=

Alexandersgatan 7. T. 638.
V. Henriksgatan 18.

Filial: St. Robertsgatan 2Galanteri-, Bijouteri-,
Läder-, & Korta.vava.ror

Glas-, «& Porslinsvaror
Dockor & Leksaker

Rekommenderar sitt välsorterade

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

Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan 17.

Yllevaror.Parti order emottagas

CT> TIVT^WWTI åUTi Fotografisk Atelier.
» Å . Å$ X A*JEiÅi) JLF'JjLJLA4U» Porträtter

'" visitkortf format å 6 mkf pr duss

Akta lager af

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

Alla aftnar
Aftonkonsert

frän kl. 8 e. m

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

/Vo/ra Esplanadg, 37 Telef 1727.
Välsorteradt lager, billiga priser,

Hnfvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

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

J.H.Wickek
VINHANDEI.

ÅRRÄKS PUNSCH,
prisbelöut med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningeniBordeaux 1895.

N. Esplanadg.
(Catop s hus.>

1898.
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N. Esplanadg. Pvivatbankens livs 1 tr

Hela lagret slutförsäljes före\ul
med 30°|o rabatt.

Taiior, bronser, porsliner, antika möbel, ljus-
■kandelabrar, skulpterade möbel från Ve-Kassan öppnas1/2 6. Til kronor,

nedig m. m. m. m

Obs.! Konstartiklar af högt värde till
rampris!

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert, Table d'hote & å la carte.

ni S
fc«os

Faust-fantasi, för violin

Danse de la Gipsy
Träumerei, för stråkork

Den enda värkligt praktiska SKRIF3IASKIN

oo "* exa
a? ls..|

CO ._; :o c 3"S IIA 3131OND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Pinnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

He1sing- f ora,
Generalagenter förFinland & Skandinavien

Vilhelmsgatan 5
ad

(Hr Hugo Olk.)

Paus

som finnes är

Hagelstams
konsthandel

t*>2&l förevisas <Jumbo'* ocli
Pfippi" iderasförvånande
prestationer. Till slut Ve-
locipedåkning af båda ele-

öppet

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut af endastäkta utländska

VINfiR &
SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

BAttlffiXADEB.
Beställningar emottages,

Uya Oarngarderoben
2 Mikaelsgatan 2.

K. F. Larsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa i
taiibarsbad, sprit-

finnbadstu, karbad, halfbad,- o. terpentinsångskåp.
Telefon 20 27.

Jh.Js: tietoolaget

iRiS
29. Fabiansgatan 20'

Generalagent för Liherty C:o. Lmt. London.
Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyger, kre-

tonner m. m. Engelska lampor och metallvaror. Möbler
& mattor. Konstnärligt krukmakeri

©sk.
rekommenderar förutom sitt I:a Drog-, Kemikalie-,
Parfym- & Tvållager, Mikaelsg. i, sin särskilda at-
delning (nedra våningen) för Kirurg- & Optiska in=
strumenter, Qummivaror m. m. såsom:

A

1Bråckband, Qummistrumpor,
Sköljkannor, Magbindlar & Spol-
ningsslangar, Glasögon och Ki=
käre, Feber-, Bad-,Fönsterther-
mometrar, Ispåsor, Dinappar,
Qummityg, Inhalations appara-

Många nyttigasaker s. s. Sund-
hetshängslen, nödvändiga för
hvarje människa. Rak=maskin=
knifvar, Penslar», Koppar o. pul-
ver, Mjölkstereliserings-appara=
ter, Formalindesinfections=lam=
por m. m.

Sköljkanna.

J. Neumann.

Äii^kor ffahrIk
Humleberg 5 Tölö. Tel. 1334

Försäljningslokaler:
Trekanten 3, CSpennerts hus.) Tel. 933

Saluhallarna 70 72. Tel. 2125.

A. V. Eklund & C:o.
Skilnadsg-atan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager af
Viner & Spirituösa

billiga priser.

HARALD WASASTJEKNAS Biomster h a fl del, skilnaden 4.

JULUTSTÄLLNING
hos Firma H. Eilmin,

9 Alexandersgatau&.

CtarWerfsHÉiitiiFS
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2. Telef. 491

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt,

Finska

Järnsängsfabriken,
Enda Specialfabrik iFinland för

FHharmoniska Sällskapet.

26:1e
populära V^onserteq

Tisdagen den 6 December kl. Va 8 e. m.

Societetshuset

Program
Ouverture till op. Ipliigenia

Scen och vals ur Grretna Qreen" Guiraud,

Pas d'action
Les Preludes, sinf. dikt

SuiteurmusikentillKungKristianllSibelius
Nocturne. Elegie. Musette,

Serenade. Ballade.

Paus

JARNSANGÄE 0. MADRASSER.
Betydligtbilligareän de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan 50.

EMIL REHNBERG.
OBS.! Fullständiggaranti.

Polnisch"

Gluck

Glazounow
Liszt

Sarasate

Saint-Saens.
Schumann,

Moszkowski

Kung Magnus"
Premieren af grefve Birger Mörners

af d:r Preben Nodermann tonsatta opera
Kung Magnus" ägde nyligen rum å
StadttheateriHamburg:.

Texten behandlar en episod från pe-
sten i Stockholm år 1350 och ägnar
sig anmärkningsvärdtväl för dramatisk-
musikalisk behandling. Öfversättningen
är gjord af doktor Nodermann själf,
som fått mottaga ampla vitsord af de
uppträdande solisterna för den lyckade
omklädnadenitysk dräkt.

Personerna äro: kung Magnus (te-
nor), abedissan Birgitta (mezzosopran),
Wanda (sopran), hofnarren (baryton),
munskänken (bas) riddar Ulf (tenor),
två ryska bojarer (basar), en hillebar-
dist (tenor).

Handlingen i operan kräfver mycket
dramatiskt lif. KungMagnus (Magnus
Smek) tillbringar sitt lif iorgier och
skörlefnad, han låter aflifva den ryska
slafvinnan Wanda, då hon ej vill lyssna
till hans kärleksböner, ehuru hon blif-
vit honom skänkt af czaren; Sancta
Birgitta, då abedissa, lyser honom i
bann och manar fram pestens mordän-
gel, kungen —

öfvergitven af alla —

nedfaller till slut död af skräck, se-
dan Wandas vålnad uppenbaratsig för
honom.

Om premieren skrifver till Sk. A.
signaturen —

o—
:

Klockan half 8 begynte föreställnin-
gen med den svenska operan som för-
pjes. Salongen var väl fyld och par-
kettens och första radens publik före-
kom mig särdeles destinguerad. Bland
andra syntes fru Ellen Gulbranson, f.
n. gäst på Hamburgoperan, och fru
Rundberg jämte åtskilliga landsmän ur
svenska kolonien.

Förspelet med kör bakom ridån häl-
sades med en applådsalva —

någon
claque var, väl tillmärkandes, icke en-
gagerad — och för reklamen var det
minsta möjliga gjordt. Det var altså
icke något förhyrdt bifall, som tog sig
uttryck.

Ridån går upp och scenen är fyld
med människor. Operan är synbarli-
gen mycket sorgfälligt uppsatt, både
beträffande dräkter och dekorationer.
Barcarolen med omväxlande körer af
män och kvinnor gör sig förträffligt
liksom tärnans solo, och stämningsfullt
melodimättad strömmar musiken ut i
salongen. En dryckessång i polonäs-
takt, sjungen af kungen och ackompag-

■BHHHHBBHHnOHmBRHSa"
■Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-1

bolaget iFinland Helsingfors.
iFotografiska artiklarI
gy, och. ■:

Fonoffrafer.
nerad af kören, är af utmärkt värkan
och andra applåden faller. Den origi-
nella nordiska musiken har uppenbarli-
gen slagit an på publiken och man lyss-
nar med spänd uppmärksamhet. En af
operans pärlor, en balladmeddans, gör
ett icke mindre fördelaktigt intryck.
Öfver denna ballad hvilar förresten en
så äkta stämning af medeltidsromantik,
att scenen är helt illuderande, då rid-
daren sjunger och tärnorna tråda dansen.

Högst värkningsfull är scenen, då
abbedissan Birgitta träder fram på skå-
deplatsen, varnar den lastbare, religion
och moral trotsande vällustingen och
slutligen försvinner idet mörker,hvar-uti scenen inhöljes. Blott det högt
burna korset lyser genom mörkret.

Gripande vacker är musiken islut-scenen, då Wandas vålnad uppenbarar
sig med de sköna dragen belysta afelektriskt ljus. Vålnadens sång ackom-pagneras svagt af kören, hvars mise-rere id moll öfvergår till ett med stor

smak inväfdt Ave Maria", delvis sjun-
get a capella. Man hör kyrkklockor-
nas dofva klang isjälaringningen öf-
ver pe3tens offer, man hör munkames
och nunnornas körer på afstånd och
efter några gripande orkesterackord fal-
ler ridån

Det bifall som sedan ljöd, visade att
operan gjort oomtvistlig succés. Huf-
vudpersonerna inkallades gång på gång
och de hade onekligen gjort sin sak
förtjänstfullt. Till slut hördes rop på
komponisten, och doktor Nodermann vi-
sade sig på scenen, hälsad af bravorop
och handklappningar, synbarligen starkt
gripen af den första offentliga fram-
gång hans opera rönt. Vi närvarande
svenskar bevittnade, med berättigad
stolthet öfver vår lika talangfulle som
anspråkslöse landsman och med lifliga-
ste deltagande, triumfen.

Några personalier om den unge, be-
gåfvade kompositören, hvilken vid si-

CLEVELÄND
är don bästa velocipeden

Öppet Iivarje dag från kl.I-— Va10 e- m- Hvarje Itei-
Mtiinme 1 förestallniug^^H

Obs.! Söndagen■fränkl. 6—lo 6. m.
Entré :sittplats1mk!stål

Bplats 50 p. barn under 10l:l och gemenskapen vid
Hinilitiircii betala 50 p. sitt-B|>hii.s och 25 p. ståplatsHl.alrilit besök inbjuder

Högaktningsfullt:
Direktionen.

Tältet mycket väl upp-

SundsTFlTm^s
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Borgå-Porter.
Vällagrad. Ledig annonsplats.

Q
Vtg I

asr
VälsmaJaande

Efterfrågad.
Omtyckt.

OOQOGOOOO Helsingfors, Berggatan 10.

Le meilleur et le plus cher de tous les RhumsQamßrini <&esfauranf. jfcfyum §i Cfyrisfogfye.

AXEL PIHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch

mMMimMM
FLOR

(från Paris)

stort sortiment från 50 penni.

■^"i.fym-

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

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

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
affäriärade damers och kunders åtanke!

Konrad Björkegren
Hagasondsgataa 2. Hennes hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

Wfwwrwwi

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 iO. W. 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 1 „
261—390 „ 75 „

„ 391—650 50 „
öfnga platser 25 „

På läktaren
stolar N:ris 651— 710 „ 50 „
öfriga platser i> 25 „

V Champagne

|3 Mont de Bruyére a
j£J Sälje3 iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- jjI tioner. Partilayer hos h*

o Ernst Tollander. ,g-
-?K S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

0. Olaader
Skilnadstorget 2

K Liljeström
Guldsmed.

Rekommenderar till juluppköp sitt synnerligen
rikhaltiga lager af Juvel- Guld- Silfver och Alfenidar-
beten.

Norra Esplanadg. 35. Tel. 1427.
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Guldmedalj i Paris 1889.

Hulda Lindfors

70>
70

pa
3
O

ii
Rök

Bahio å 20 p:i,
London Docks å 20 p:i,

La Gerona a 35 p:i
hos

Fred.Edv.Ekherg}s
Cigarrhandel

52. Alexaiidersgatan 52.

»53

dan af ganska vidtgäende akademiska1
studier medhunnit att komponera flereI
operor, däribland en helaftonpjes kallad i
»Skalden":

Preben Nodermann är född iHjör-
ring pä Jutland 1867, men kom som
mycket ung till Sverige, dit föräldrarne
öfverflyttade i början af 1870-talet.
Studierna bedref han flitigt,meninnan
han år 1895 aflade sin fil. licentiat-
examen i Lund, hade många alster af
hans ovanliga tondiktarbegåfning sett
dagen. Han hade nämligen iåtskilliga
är studerat komposition för prof. Mal-
ling i Köpenhamn, och Nodermanns
brinnande musikintresse, flit och upp-
finningsförmåga förskaffade honom lä-
rarens varmaste vänskap.

Ett tittin hos våra annon-
sörer.

11.

Under sommarens förlopp har hr C.
Göhles glas-,porslins- och galanterivaru-
affär, N. Esplanadgatan n:o 37 under-
gått en storartad metamorphos 1det att
det ofantliga, från världens alla väder-
sträck hopsamlade varulagret, hvilket
såsom bekant förut exponeradesitvänne
våningar, numera inrymmes ibutiklo-

Iklena, som för ändamålet utvidgats och
möter icke mer eller mindre än 22
|meter i längd. Icke för ty råder i
lokalen ett embaras de richesse, som
gör att äfven den ilyx och prakt mest
förhärdade känner sig något bortkom-
men.

Främst i ögonfallande är det kolos-
sala lagret af taklampor, hvilka ibi-
zarra, skimrande färger bilda ett tak
öfver ens hufvud strålande likt vinter-
gatan imidvintertid. Och de tindrande
stjärnorna äro af alla grader och ord-
ningar till pris varierande från några
få till hundratal mark. Isamma pro-
portion är äfven lagret af öfriga expo-
sitionsartiklar tilltaget, hvarför ock ett

detaljgranskande af detsamma vore ett
Hercuies-arbete, omöjligt förhvarje död-
lig. Man kan ock ej annat än skänka
sin uppriktiga beundran åt affärens le-
dande hand, hr Carl Göhle, som ord-
nat alt detta och med konstnärlig smak
uppstält hvarje pjes på sin rätta plats.

Af nyheter för säsongen vilja vi

framhålla de antika japanska bronsur-
norna och rumprydnaderna, hvilka re-

dan haft stor efterfrågan bland Fein-
schmeckrar på detta område. Synner-
lig uppmärksamhet hafva ock de gam-
malchinesiska teserviserna ådragit sig

hos kännare.
Förbigående kolektionerna af konst-

möbel, hvilka genom sin utsökta ele-

gans och konstnärlighet trotsa hvarje
försök till beskrifning, vill jag ännu
påminna om samlingen af skrifbords-
prydnaderna från Paris och Wien, bland
hvilken helt säkert hvar och en skall
finna en lämplig klapp åt anhöriga och
vänner

Ett fullständigt nytt lager har kr
Göhle af engelska och österrikiska lä-
derarbeten s. s. ultra modärna albums-
portföljer, portmonnäer i de mest ut-
sökta färger och former.

Det eleganta magasinet är, såsom det
nu ter sig, onekligen en sevärdhet och
den redan nu lifligakommercen vittnar
om att hr G-öhles bemödandenatt åstad-
komma någonting extra fint skall finna
nödig framgång.

Ciceron

Notiser.
— Ett rekord irealism på tea-

tern har blifvit slaget — naturligtvis
iAmerika.

På folkteatern iNewyork uppföres
för närvarande en melodram, kallad
Tom Edson elektrikern", som skildrar
en grånad och olycklig uppfinnares tra-
giska öde.

Till sist faller den gamle mannen i
en dynamomaskin. Detta hemska döds-

sätt framställes på scenen så naturtro-
get, att publiken under flere minuter
får se, hur det blåa elektriska ljuset
går genom kroppen på offret, som vri-
der sig af och an.

Det rafflande stycket drar, enligt
amerikanska tidningar, fulla hus.

E ttoch annat.
En som var med. Collinska sällska-

pet uppfördehäromdageniKristianstad
Shakepeares „Romeo ochJulia".N. Sk.
P. skrifver på tal om denna föreställ-
ning

Det var iett af de mest spännande
momenten. Det var så andlöst tyst i
salongen, att ej ett knäpp hördes. Lo-
renzo kommer in på scenen, han, som
äger makten att med kyrkans band
förena de båda älskande. Då kom det
en suck uppe från andra raden, kom
så tungt och bedjande, så undergifvet
tyst, men dock högtnog att hörasnere
på parkett: Ah, låt dem få hvar-
andra"!

■^

till
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OSKAR ALEXSIZ.

£s

Itografiatelier.

Största urval

usiraror
billiga priser

glasmagasinet
Mikaelsgatan 3.
vid Sidorowska affären

TH. WULFFS
k RitmaterialiehandelPappers-

N. Esplanadgatan 43.
MidtemotNya Teatern

Telef 2450.
l/älförsedt lageri Billiga priser!

Till

£§£§ ~\7mix±lci£LT3.<3.e>±xx $€S€

Vilhelmsgatan N:o 4,

anländer i dessa dagar nytt vinlager från välrecom-
menderad firma.

L. V. Relander. Telefon 1803

oo.
CD-s
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gjff rikhaltigaste lager af utländska och inhenp
ska sorter, linierade och olinierade.

y Firmatryck utföres billigt.

Dahlbergs Pappershandel
Alexandersgatan 15

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

Söndagen den 4 December 1898,

Program.

FmJk 5:

2 tr. upp (L'Urbaineskon-
4, teL n:o 13 57

Fredr. Bdv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

Måndagen den 5 December 1898

Program.
Stahlgrun, Marsch Wagner.

Falirbach
Thomas

Kärntner Lieder, Walzer
Ouverture Mignon"
Rendezvous, Polka .
Grisette-Gavotte . . .
Potp. Mikado" . . .

Ziehrer
Fischer
Sullivan.

Brlindle
Strauss
Lanner

7. Schauspiel-Ouverture .
8. Verdiote, Walzer. ; , . .
9. Steirische Tänze

10. Reiselust, Potp
H. Blumengefluster, Intermezzo
12. Landstunn, Galop . . . .

Richter.
Bion.
Fahrbach

||Franska Lifförsäkringsbolaget g
|LURBAINE, 1
ti§ Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. f|
m Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
■rtfö Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- g}k
«f ringar af alla slag. Genom samarbetemed
tf§§ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
M baii.e et la Seine beviljas de försäkrade vid fgh
H sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, ||(S| hvilka fullkomligt säkerställa såvälden for-
<m säkrade och lians familj, som ock de per- g%

söner, med hvilka han sliir iaftarsforbm-
(j!sl delse för den oundvikliga förlust, som en
(fljgj sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- gffi,

ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter-

S^ skänker nämligen, såsom allmänt bekant.
premierna förhela sjukdomstiden och utbe-
taiar 8/t af kapitalet, om sjukdomen är obot- g<(VJ^ lig och resten vid dödsfall. §^

(*fe Bolaget LTrbaines försäkringar äro gh
dkrför särskildt att rekommendera för her-

<!§$ rar affärsmän, då det gäller att säkerställa %£(/
större affärsföretag genom lifförsäkring-,
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- »j*v^ samma störingar svårare sjukdomsfall all- <^f)

/gfö tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- 0h
*3J? ges- och förlagsman stora förluster. få*.(^ För dessa väsentliga fördelarerfordras >sd/)

icke några extra premier utan endast att gg))
den försäkradeafstår från den årliga vinst-
andelen. .

rf^ Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1 |jftj
# Qarlvon éfinorring. ®

HFfUPffPfUPf

Jlv Ett mig tillsändt munvatten „Stomatol",
\f/ hvars sammansättning är mig bekant,bar jag yf
U> undersökt med hänsyn till dess inverkan på <k'J
V/ olika septiske och ändra sjukdomsalstrande ?/.
W bakterier, bvilka städse eller vid kända till- y/<i'A fallen förekomma i munhålan. ii'J
yj. Dessa undersökningar gåfvo följande re-

"
\f/ sultat: \fVJy 1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid y'Ay/. 5% Stomatol i vatten, på 1 minut, af 7

'
V/ 3% Stomatol på S miiiuter. 1% Stoma- \f
iV tol hindrar i betydlig grad dessa bakte- W V
1. riers utveckling. ".

\f 2) Imunhålan förekommandes. k. Mullers \ f
'i komma-bacillerdödas fullständigt af 3% tf 'é

J
'

Stomatol på 2 minuter, af 4% Stomatol T
"

\f på 1 minut. \ "
»i V 3) Tvfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi-
1' nuter vid 3% Stomatolhalt. 3% Stoma- W.\|/ tol hindrar tydligt bakteriensutveckling \f/
il> efter 1 minuts inverkan kli
yj.j 4) Tarmbakterien (Bacterium coli) dödasafW 6% Stomatol fullkomligt efter4minuter. \ffti> 4°/ 0

— 5% Stomatol hindrar tydligt efter WÉV
yV. 2 minuters inverkanbakteriensutveckling. VJ.
\f/ 5) Friedländerspneumo-bakterier,dödasfull- \ff
M'å ständigt vid 4% Stomatolhalt efter V-j.2 tfV
WIV minuts inverkan. 5% Stomatol dödar J&.
\|/ denna bakterie på 1minut.. \f/\i/ 6) Orange-gul Sarcina, dödas af 5%Stoma- WIV}' tol på 2 minuter. VJ.
\ f 7) Gula sep tiska streptokocker, dödas af *f/
\ki 6% Stomatol på 4 minuter. WÉV
J. 8) Hvita septiska streptokocker, dödas af }V.j
\ / 5°/0 Stomatolpå 3 minuter. W
(T i 9) Difterie bakterier, dödas af 5°/0 Stoma- WÉ>

J
'

tol på 1 minut, af 4»/ 0 Stomatolpå P/aV / minut. \f/WJV 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- SXé}V. matol fullständigt på 2 minuter.
\ff Resultaten af dessa försök visa, att kon- \"/
<d'f centrerad Stomatoli4%— 5% satt till vatten Wå>
tl> 'IV ett verkligen godt desinfektionsmedel.
\jf Angifna försök hafva af mig verkställts \f/
K|> med professor Afanasjeffs tillåtelse i bans W|>

laboratoriumvid kliniska institutet. Tl^\f/ Doktor M. A. Raskino. Wdf^ S:t Petersburg den 26 Juni 1898. \fy

liålMyMåliV^JiMlfc^iMå

Prenumerera
på

fririlÉt
Prenumerationspriset för säsongen

(sept.— maj) inklusive hembärning

per månad 75 penni

{HUT Annonser emottagas a. Programbiaiiets

kontor Mikaelssratan H
tor) kl. 12

fWf^^fWPlWSf^iiWP
m

■i

p

lig. Ludv. Hartwall.I
Mineralvattenfabrik

Lsingfors, Aleusdersg. 2&,
Telefon 169

'illverkningen står
ler kontroll af filo-
-1 doktor Hj. Modeen.

nnc
sofie
w

Jacob Reincke
iBiiIIIIIiHIIIIIHIiIIIIHIIIMI 11l

Feuerwehr Marsch
Auf blumiger Au. Walzer
Ouverture, Fledermaus li

Friihlingstratsoh, Polka .
Lied Rattenfänger" . ,
Potpourri nßigoletto" .

7. Bessere Zeiten, Walzer Strauss.
8. Auf hoher See, Ouverture ....Richter.
9. Enfin seuls, Intermezzo Fechner,

10. Em Tag amLande, humorist, Potp. Eokhardt
11. Ungarische Tänze
12. Fidelia, Galop . Brahms.

Ölsohlägel

Ertl.
Waldteufel
Strauss.
Kreuzberger
Engelhardt.
Verdi.

per telefon N:o 13 57 kl. 12—4

HÖIäL

Sadu å 20 pi

Elvira å 15 ov'

Wilhelmina a

15 o:i

hos

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

Tisdagen den 6 December 1898

Program
Couragirt, Marsch Ziehrer
Die Werber, Walzer Lanner
Ouverture ,Si jetais roi" " . . ■ . Adam.
Lustig herum, Polka Mahr.
Grossmutter will tanzen^^^ajmczz^^^fitascliek

7. Consert-Ouverture . . , .
8. Unsere "Wienerherzen, Walzer

Mscher
Ertl.

9. Meditation ....
10. Nebelbilder,Potp. .
11. Waldesfliistern, Idylle
12. Erwisoht, Galop . .

Richter.
Czibulka
Fetras,

Lumbye
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Hrfors 1898, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri


