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Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter./BAO\/centralV
/ __T"_r.__
/ Varmlufts- och \^/ Basängbad rekommenderas.\^ Utgifves hvarje söndag,onsdag och tredag

N:o 30. Söndagen den 13 November.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 13 och måndagen

den 14 November 1898
kl. 7,30 e. m

För 3:dje gången

Arria och Messalina. Henkilöt
Nettchen, kukkakauppias. . .
Friedel. hanen serkkunsa . .
Lord Michelby ......
Box,hanen palvelijansa . . .
*) Nettchenina kokeilee. . .Skådespeli5 akter (andra akten indeladi2 tablåer)

§ a 2_. o 9

af Adolf Wilbrandt. Öfversättning

Personerna

Valeria Messalina,kejsarClaudius
gemål Frk, Bock.

Cajus Silius, en förnämEomare.Hr Lindroth
Narcissus, en frigifven, kejsarens ■

skrifvare . llrLmdliM
Decius Calpurianus, höfding i_^^^^^^^|

den kejserliga lifvaktenß
Vettius Valens . . . I
Julia, enka efter ScribonianusH
Caecina Paetus, l'iinumyionsuHliiistnj

deras soiJH

Hr Svedberg.
Hr Stavenow.
Frk. Lodenius.
Hr Malmström,
Fru Bränder.
Hr Klintberg.
Hr Deurell.
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Slafvar. Slafvinnor. Praetorianer. Vakt.

Handlingen försiggår iRom år 48 efter
Kristi födelse

Börjas kl. 7,50 och slutas omkr. 10,44 e. m

& Lifiorsäkringsaktiebolag:„SKÅNE", Brand-
Alla dagar Hotel KampMiddagskonsert

från kl. */___— V26 e- m. af Wiener Damorkestern.

STAHLBERGS A.TELIER.
u
O
O

Barea Soranus, romersk senator
Syrus, hans slaf
Kallias, Paetus slaf
Glauke, Messalinas slafvinna .
En slaf

Hr Precht.
Hr Hultraan.
Frk Söderström.
Hr Carlsson.

Georg Wikströms skrädderi
Östra Henriksg. N:o 1

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

i höranvändes.Prisenberäknas myk-
ket moderata.

_\ic. Antipiu's

Elektriska Affär,
N_.l_._dBf, 34 Tel 89T H.fors

uppsätter Ijiiöledntngai*fur anslutningtill H:for3 Eleltt, A- B.
bely.niogßcentrai,

Telefonledningar,
Ringledningar etc, etc

väl o_h erkändt billigast.
- ■

lina material o. _.pparnter^^Bkostnadsförslacj^B
Eder rör någon i__il«£gn___g!M

3acob Cjuitgqtists fotografisKa fltelier
fllexaiKlcMg. 19 (ing. fr. fiagasunasg. 2.)

Utför omsorgsfullt ort) till 1. illiga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 2453.

Bodega Andaluza
N:o 28 Unionsgatan N:o 28.

rServering af uteslutande äkta, naturviner, frukter,
läskdrycker m. m.

Kontor Mikaelsgatan N.o 3
G. F. CARLAWOER.

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Norra Esplanadg. 37. Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser,

Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

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

ALEXANDERS TEATERN.

%3taliensßa (Bperan
Söndagenden 13 November kl. 7 7a e. m

gifves

Cavalleria Rusticana
Musik af Mascagni.Operai1 akt.

Personerna

Santuzza
Lola
Turiddu
Alfio .

S:ra Sangiorgio
S:ra Saruggio.
S:r Bovero.
S:r Bonfante.
S:ra Bredo.Lucia

Regissör: T. Micos UrbanKapellmästare: E. Cooper,

_______

Ballett
1.) Matrosdans
2. „Lill-Eyssk dans" utföres af: Fr. Libinskaja och

Hr. Karpowitsch. —
3. Pizzicato". variation, Fr. Nevedomskaja.
4. „Polsk Bo.ar-Ma_.irka", utföres af: Fr:na Petrova,

Gontscharova,Kväzinskaja,Libinskaja,Bonfante
och Hr Karpowitsch.

Börjas kl. 7 Va e. m

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Marrask. 13 p. 1898

___S.ollc_> 3.
Neiti Ida Flodin'in ja Filharmoonillisenseuran

orkesterin avvila,

Neiti Alma Auerin koenäytäntönä.

l^aiiluliiifiKißeii.
l-näytöksinen laulunäytelmä. Säveltänyt: Th. Hauptner,

Aleksis Bautio,
Axel Ahlberg.
Taavi Pesonen,
Alma Auer.

cJeannetfeii häsit*
Koomillinen oopera l:ssä näytöksessä. Sanat kirjoit-

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

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

Pietari Alpo.
Tyyne Finne,
Ida Flodin.

Mustalaineii.
1-näytöksinenlaulunäytolmä. Kirjoitanut Szigliget

Henkilöt
Egri, Hnkarilainen tilanhaltija
Rosa, hanen sisarensa tj7tär

lisakki Lattu.
Sirkka Hertzberg

Sandory. aatelismies . " . ■_.Oskari Salo.
Lajos,Egrinensimmäinenpalvelija Evert Suonio.
Peti, mustalainen. ......Otto Närhi.
Palvelijoita.
Tapaus Herra Egrin kartanossa, lähella Szegedinin

kaupunkia.

Ovet avataan k:lo 7_B- Näytäntö aikaa k:lo 8
ja loppuu k:lo Va "■

från la-
[igt

— Begär
_,n Ni [_■■:_:___.__-

MA.GA.SIN BTJ NORJD.
julufställninÉ HELSINGFORS BAZÅR

Garn &Stickningsaffär
14. Vestra Henriksg. 14Axa Lindholms

j_.SS._s Tapisseriaffär €_Séé
Alexandersgatan 7. T. 6 38.

V. Henriksgatan 18.
Filial: St. Robertsgatan 2

Rekommenderar sitt välsorterade
Galanteri-,Bijonteri-,

Läder-, __" Kortavavaror
Glas-, & Porslinsvaror

Dockor __" Leksaker
lager afAkta

Ullgarner & hemstickadeUiner ooh spirituösa
direkt importerade från utlandethos

Hjelt & Lindgren.
Specialitet I & 3 mk.

Yllevaror.Parti order emottagas
Unionsgatan 17

N. Esplanadg._r» ttj niJB¥WB/IWT Fotografisk Atelier.
U A . iiX J&_E_.JX iliilili Porträtter ■ visitkortsformat å 6 mk, pr duss (Caton s hus.>

€lleit Cammelins J.H.Wiekels
YIIHÅIBEI.

ÅRRÅKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplome d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

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

Firma H. Ellmin
9 Alexandersgatan 9.

Msiifc Miitfffs
Smörgåsaffär

Michaelsa:aLa_TÎ Telei 491

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.

Ledig annonsplats

' ' .*i.- j:J\ >
p^fcM k

—

Ledid annonsplats.

Filharmoniska Sällskapet.

l.xk
populära V^onserten,

Tisdagen den 15 November kl Va 8 e. m.

Societetshuset

Program
BoieldieuOuverture till op. „Hvita Frun"

Vals ur op. „Eugenen Onegin" Tschaikowsky

Herodiade, preludium Massenet

LisztPolonaise

Paus

Ouverture till „Girondisterna Litolff
Saint-Saéns

;h.)
Eondo capriccioso för violin .

(Hr Charles Grigorowitso

Paus

Danse persane Guirand
Siciliano, för stråkork. Bocclicrini
Spansk dans Schmeling

Den enda värkligt praktiska SKIt11 MASKIN
som finnes är

HAMMOND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien

<_i.oc.a Bocßer för sä goét som
ingenting.

Restupplagor af on mängd böcker, till-
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.

-. !' I fl
> 1 1

Bråckband, Qum=
mistrumpor,

Sköljkannor,Mag-
bindlar & Spol-
ningsslangar,

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

;
_____

Många nyttiga saker s.s. Sundhetshängslen,
nödvändiga för hvarje människa. Rak-maskin-knif-
var,Penslar», Kopparo.pulver,Mjölkstereliserings-
apparater, Pormalm desinfections=lampor m. m.

eöel!Utmärkt hårreningsm
„Doktor Hornborgs Hårtinktur"

Hindrar mjällbildning och
hårets affallande

0000
0000
0000
©000

0000
0000
0000
0000

Pris pr flaska 3 mk
!■___________!

Ledig annonsplats

HA HALS) WASASTJERNAS Blomsterhandel. SRILNADE»_*.
BODEGA ESPANOLAv

Helsingfors
Försäljningipartioch minut afendast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

BAIIIMLÄBi:».
Beställningar emottages,

Mya Barngarderoben
2 Mtkaelsgatan _■

!_■Larsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

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

Telefon 20 27.

A\.Js: tietoolaget

IRIS
29. Fabiansgatan 29*

Generalagent för Liherty C:o. Lmt. London.

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

©sk. I^ui?cfyma_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:

.'
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Cavalleria Rusticana
Melodrami1 akt. Musiken af Pietro.
Mascagni. Libretton af G. Taraguini-

Tozzetti och G. Menasoi,

Dramat utspelas ivåra 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 ior
koketten Lola, Alfios hustru. Hon för-
frågar sig hos Turridos moder, Lucia,
hvar fästmannen hölle till;modren sva-
rar att han begifvit sig till en närbe-
lägen köping för att köpa vin. Deras
samtal afbrytes genomden städse glade
och sjungande Alfios uppträdande. Ett
af Alfio i förbigående fäldt yttrande
därom, att han nyss råkat Turriddoinvid
sin gård, styrker yttermera Santuzza i
hennes misstankar, hvilka hon efter det
Alfio aflägsnat sig förtror åt Lucia. At
Santnzzas berättelse inhemtas, att Tur-
riddotidigarevaritpassioneradtförälskad
i Lola och velat gifta sig med henne,
men att han varit nödsakad att lemna

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 mer
och mer intagen af Santuzza, trolo;vi.de
han sig med henne, då detta blifvit
Lola bekant hade hon, lågande af svart-
sjuka, icke skytt några medel för att
äter isina nät innästla den karaktärs-
löse Turriddo. Djupt bedröfvad öfver
dessa meddelanden går Lucia till kyr-
kan, men Santuzza stannar kvar för att
invänta Turriddo, af hvilken hon hoppas
kunna framtvinga en fullständig bekän-
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 sin sång för att till Turriddo
rikta ord, fulla af ironi. De bägge kvin-
norna växla giftiga ord. Lola aflägs-
nar sig till kyrkan. Denna scenger åt
Santuzza fullbekräftelse af hennes miss-
tankar; hon tränger fästmannen altmera
in på lifvet så att denne slutligen för-
lorar herraväldet öfver sig själf, stöter
bort fästmön och följer efter Lola till
kyrkan. Den i sitt innersta kränkta
unga flickan beslutar, gripen af förtvif-
lan, att hämnas, själfva ödet skickar

IFotografiska Handels- och Fabriksaktie-9
bolaget i Finland Helsingfors.

Fotografiska artiklarI
och.

Fonografer.

Alfio ihennes väg och för denne upp-
dagar hon hans hustrus pliktförgätna
förhållande till Turriddo. Alfios gläd-
tighet aflöses ögonblickligen af de star-
kaste vredesutbrott; törstandeefterhämd
aflägsnar han sig tillsammans medSan-
tuzza. Emellertid har högmessan tagit
slut och folket vänder åter enhvar till
sitt; en grupp män och kvinnor tåga
plats invid osterian för att tömma ett
glas vin, bland dessa 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, denna 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 illa till mods
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 plåga henne och i sin nöd ro-
par hon på Santuzza. På afstånd hö-
res buller och oväsende; rösternanärma
sig alt mer och mer; några kvinnor in-
rusa med det sorgliga budskapet att
Turriddo fallit för ett dolkstygn. San-
tuzza och Lucia falla ivanmakt. Alla
äro slagna af bestörtning.

-*--♥+-

CLEVELÅND
är den bästa velocipeden

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert Table dhote &å la carte.

SundstrUTin^s



;g»

C-_

=3

<3

I.
a fl

QQQOOQOOQ f\\^***A^^A **' ***ockmanns Velociped-depot,
E2* A<Z^

„Swift"Borgå-Porter. Velocipeddelar o
„Quadrant" tillbehör istort

Vällagrad å„Di_rkopp" urval!Välsmakande
Efterfrågad. „Nordstjernan"

cc
Egen reparations»

Omtyckt m. fl jt V värkstad
OQQOQQQQQ __28J

♥**_.#»*«-***_.*** IHelsing-fors. Bersrsratan 10.-***_S**i. #♥#****

Le meilleur et le plus cher de tous les RhumsSiam6rini Restaurant. J^fjum §1 Cfyrisfogfye.£

AXEL P.HIGREIM Torr Genuine årraks Punsch
A. V. Eklund & C:o.

Skilnadsgatan 19. Telefon 3io
Välsorteradt lager af

Viner «__? Spirituösa
billiga priser

Ledig annonspl ats

Guldmedalj i Paris 1889.

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland for
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.

Betydligt billigareän de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexaiulersgatan50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständig garanti

?Lmk>m>s£Ms
jV ______ LJrC

(från Paris)
stort sortiment från 50 penni.—

4«.*^

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

Chiffon, Grep, Sammet,
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 kunnatillfredsställa 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.)

HPfupwpfUff

Champagne

3 Mont de Bruyére
,$ säljes iminut hos de flesta Herrar handlande

Serveras å alla större hotell & restaura„. tioner. Partilager hos
-3

- *
Kl.h_
__■
IM.Ernst Tcllander.

5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

/' * l̂'Mn____

X I ißfgyt ■ ,-%a^V^

"

Nytt lag-er
för säsongen inkommet

O. Öländer
Skiliiadstorg-et2.

C. E. LINDGRENS
_Q__>_*r*<3-t- c__. _E3>o_OLSol_rcs,T3__*i2___

Eödbergsgatan!). BUTIK Alexaiidersgatan 46.
Centrals hus.

Kekommenderar sina prlsbelöntatillvärkningariparti och mi
nut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla hög rabatt. Ordei

J från landsorten expedieras prompt

C E. LINDGREN.
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Största urvalRök TH. WULFFS
& RitmaterialieliandelPappers-Glasvaror N. Esplanadgatan 43.

Midtemot Nya Teatern
Telef 2450.s till billiga priser

Bahio å 20 pi,
London Docks å 20 p:i,

La Carona å 35 p:i
Välförsedt lager! Billiga priser!

«3£ya glasmagasinet Till

hos ssss X^i__x_bL__.i__ic_Lel__x _.__€"_.
Vilhelmsgatan N.o 4,3

OBS:
Mikaelsgatan 3.
vid Sidorowska affärenFred.Edv. Ekberg>s

Cigarrkandel anländer i dessa dagar nytt vinlager från välrecom-
menderad firma.OSXIK AIEXBIZ.52. Alexandersg-atan 52. L. V. Relander Telefon 1803

Baronen.
Si så, det vet vi bäst

du kusken är som kör och personal'n är
häst.

Du minn's hur förrdet var
— — —

Direktören, (afbrytande).
Nämn ej Molanders nomen.

Han spökar öfver allt, för migett dåligt
omen.

Baronen.
Ja, tacka f— n för det, du nog ock hört

det talet,
att sedan Harald gick, det blifvit rent

för galet.
Du skröti förtiddu, medstor repertoire

Direktören.
Det ha vi väl också? Jag Shakespeare

spelat har
Baronen (litet giftigt).

Med flygande balett.
Direktören(urskuldande).

Ja, Jumbo var fördyr
Baronen (hånande).
Du tröstar dig ju lätt,

Och hvarje utgift skyr.
Direktören.

Ta" snart som Wallenstein skall alla° '
öfverrösta

om trilogin blott går
—

jagkoftis" in
skallhösta.

Baronen (stiger upp).
Nu kan det vara nog!Förnuft dumåste

taga,
tv folkteatern eljes blir slutet på vår
J saga.

Fastän aristokrat jag bondförstånd dock
har —

vill jag se högrekonst, tillnästa vår jag
spar, —

: när cirkus kommer hit.
Direktören.

Min gud, hur du kan håna!
Ja, voreLisbet här, på fläck hon skulle

dåna.
Baronen (bestämdt).

Nej, jaghar ett förslag,en räddningblott
jag ser.

Direktören(förskräckt).
Att Ohambey kallas hit ochkanske gäst-

spel ger?
Baronen (leendp)

1 Nej, bättre upp, min vän, En lefvande
begrafven.

Direktören(afbryterjublande):
Storartadt! Dreyfus du har skaffat öfver

hafven!
Baronen.

Nej, pastor Jussilainen, som vi en gång
försmått —

han är den enda nu, som allt kan göra
godt.

Hans namn på våraffisch och lyckan åter-
vänder,

kritiken ljusnar upp, j>ubliken klappar
händer.

Låt Mutter Erde" dö,Wallenstein likaså,
den andreChristianhemtillsina fädergå!
Sånt passar Bergbom blott, den store

Ej den, som liksom du blott längtar att
bli burgen.

Gör .Bakom Kuopio" klar attdärirym-
mas må

det bästa somaf konstpubliken än kan få.
Direktören faller vanmäktigt i baro-

\ vens armar
Tablå

"^""►^—

Notiser.
— Josef Lauff, den nye dramatur-

gen vid hofteatern i Wiesbaden och
f. d. kapten vid fotartilleriet iKöln,
erhöll vid sitt afsked ur aktiv militär-
tjänst titeln af major, telegraferas till
Berliner Tageblatt.

— Nürnberg får en ny stadsteater,
till hvilken arkitekten Seeling iBerlin
uppgjort de i stadens medeltids bygg-
nadsstil hållna planritningarna, hvilka
godkänts af magistraten. Den nya tea-
terbyggnadenskall endast innehållasitt-
platser till ett antal af omkring 1,500.

— Siegfrid Wagners opera Der
„Bärenhäuter" kommer att uppföras
första gängen den 10 jan. å hofteatern
iMtinchen. " -«>—"

(lEn räddande ängel!"
Idirektörensmottagningsrum.

Direktören, iklädd nattrock och dito
mössa läsande morgontidningarna med
dyster uppsyn.
Det värreblir altjämt,re'nPressen också

djäflas
Iskarp kritik medS." och BE. G." den

nu äflas.
Jungfrun in.

Baronen, kära herrn !
Direktören.

Baronen, kors förkatten!
Hur ser han ut, min vän?

Jungfrun.
Han dyster är som natten!

Direktören.
Grif mig en annan rock, och strax jag

komma skall,
(för sig),

Fast sadelfast jag är, jag rädsialla fall!
(ut isalongen).
Baronen (sedan han hälsat).

Det går bakut!
Direktören.

Hva' falls?
Baronen.

Ja, det går rent förbannadt.
Men, som du styr, min vän, hur kandet

också annat?
Direktören.

Men felet är ej mitt.
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yf. Ett mig tillsändt munvatten „Stomatol", JKVf hvars sammansättning är mig bekant,har jag \fftji undersökt med hänsyn till dess inverkan på tjiyf. olika septiske och andra sjukdomsalstfande yf
V/ bakterier, hvilka städse eller vid kända till- \ff
tji fallen förekommaimunhålan. tjiy... Dessa undersökningar gåfvo följandere- IV.
V/ saltat: V/tji 1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid tjiy.' 5% Stomatol i vatten, på 1 minut, af JK
W 3% Stomatolpå 3 minuter. 1% Stoma- Vf
téi tol hindrar i betydlig grad dessa bakte- tji
\f/ 2) Imunhålan förekommande s. k. Mullers \ff\ik'j komma-baciller dödas fullständigt af 3% tf|>}!__. Stomatol på _ minuter, af 4% Stomatol IV.
V/ på 1minut. W
Kfii 3) Tvfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi- W|>
y/ nuter vid 3% Stomatol halt. 3% Stoma- W
Hf/ tol hindrar tydligt bakteriensutveckling \fftji efter 1 minuts inverkan. tji
J«V 4) Tarmbakterien(Bacterium coli) dödasaf JJ'\J/ 6% Stomatol fullkomligt efter4 minuter. \f/
_f_f 4%— 5% Stomatol hindrar tydligt efter tj*yj. 2 minuters inverkanbakteriensutveckling.
V/ 5) Friedländers pneumo-bakterier,dödasfull- \f/
tji ständigt vid 4% Stomatolhalt efter IV2 Sjiiyj. minuts inverkan. s°/q Stomatol dödar W
\ff denna bakterie på 1minut. \"/
tfi ") Orange-gul Sarcina, dödas af 5% Stoma-tjiyj. tol på 2 minuter. IV.
W V) Gula septiska streptokocker, dödas af \ff
iié Stomatol på 4 minuter. tji3K 8) Hvita septiska streptokocker, dödas af yj.Vff 5% Stomatolpå 3 minuter. \f/tji 9) Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- tjiyj. tol på 1 minut, af 4% Stomatolpå 1V3\f/ minut. \|*
tji 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- tji
?«r matol fullständigt på 2 minuter. yj.V/ Resultaten af dessa försökvisa, att kon- yjr
tji centrerad Stomatoli4%— °% satt till vatten tjiy.. är ett verkligen godt desinfektionsmedel. IV.
\f/ Angifna försök hafva af mig verkställts \ff
tjimed professor Afanasjeffs tillåtelse i hans tjiIV. laboratoriumvid kliniska institutet.
W Doktor _/>__ A. llaskino. W
rff S:t Petersburg den 26 Juni 1898. \åu

<_»__». "_»_, "_«_ ■__. ■__. "_«_ "___ V_t_A_S__.____.4__: -S&é?k?i*-y-s'v»''_»-_?_# :_'»V'>_-WV-X-'^

ALEXANDERS TEATERÉt

ItaliensRa ® peran

Måndagen den 14 November

kl. 7,30 e

Trubaduren
Opera i4 akter, 8 tablåer. Musiken af G. Verdi

Personerna
Grefve I-iun Sr Broggi-Muttini

Leonora S:ra Morelli-Montalbano
Azzucena S:ra Saruggio
Manrico S:r Bovero
Ferrando S:r Busconi
Ines S:ro Breda
Ruiz S:or Girolami
En gammal ;enerska „ Cerri

I-apellmäsitare E. Cooper Regissör: Micos-Urbano

Början sker kl. 71h e. m.

ÄÄÄIÄ
||Franska Lifförsäkringsbolaget g
j LURBAINE, 1

Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. f|
H Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
-g& Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- g»J)
*jf ringar af alla slag. Genom samarbete med J*;

sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- *At>
(gö baiue et la Seine beviljas de försäkradevid g%

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
(^ hvilka fullkomligt säkerställa såväl(len för- gg.
rga säkrade och hans familj, som ock (le per- m,
**g söner, med hvilka han står iaffärsförbin-
(ös. delse för den oundvikliga förlust, som en gg)
(ga sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- |g))

ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- fa*._5_9 skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
f(§l premierna för hela sjukdomstiden och utbe-
Sg taiar 8/4 af kapitalet,' om sjukdomen är obot- faC(J|J» lig och resten vid dödsfall.
'ga Bolaget I_'Urbaines försäkringar äro 0h

därför särskildt att rekommendera för ber- a,;
tJgäSl rar affärsmän, då det gäller att säkerställa S_v
(ga större affärsföretag genom lifförsäkring, @h
SK emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- A.J§3 samma störingar svårare sjukdomsfall all-
(ga tid medföraoch hvilka ofta 119gbringa bor- ofe
s£| ges- och förlagsman stora förluster. sk

För dessaväsentliga fördelarerfordras
■ga icke niigra extra premier utan endast att gÄ
Jg den försäkrade afstår från den årliga vinst- J^$S$ andelen. .58>
(ga Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. ®jjj

É (Bart von tXnorring. ||
##ss_i®#©_ts__i####sé
tVW-ff&TIWP?

#Fredr. Edv. Ekberg. Avg. LudY. HartwalL 1B papper
i^f| rikhaltigaste lager af utländska och inhem-
£__; ska sorter, linjerade och olinierade.

IMineralvattenfabrik
Helsingfors, Alozisdeng. 26.Bageri&Konditori.ii Telefon 169. Wilhelmina å

Firmatryck utföres billigt. A::
■ 15 a:i

,
_*_!

9__________-Ro_____QJ

CD 52 Alexandersgatan 52
Tillverkningen står H

Kr kontroll af iilo- I
loktor Hj. Modeen. 1

hosDahlbergs Pappershandel
Alexandersgatan 15.

und

sofieHelsingfors b RemekeJ Jac
~BM

B

m Hotel Kamp. Hotel Kamp. Hotel Kamp.
CD
bo

CQ
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.
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Söndagen den 13 November 1898

Progra m
Amerikanischer Lieder-Marsch. . .Ertl.
Meine Königin, Walzer Coothe.
Ouverture„VerlobungbeiderLaterne" Offenbach.
Gavotte „Louis XIII" Ghys.
Wahlvögloin, Polka Döpfl.
Allerlei, Potpourri Fischer.

Strauss.Morgenblätter, Walzer . .
Ouverture »Flotte Bursch. SuppE

AlardFaust-Fantasi
Violinen Solo (Fri. E. FränzD.

Em Tag am Lande, humorist. Potp. Ekhardt.
Indtrod.u. Chor ..Afrikanerin" . . Meyerbeer
D'rauf los, Galopp Ertl.

Måndagen den 14 November 1898

Program.
1111 I I III I111 111 J2. Am schönen Khein, Walzer. B

B. Ouverture „Der schwarze Domino" . Aubeiß
i. Die Spieluhr,Polka charakterist. .Wulz]
5. Poesie u. Prosa, Bagatelle , . . .Richtei
6. Potpourri „Zigeuneroaron"....Strauss

7. Ouverture „Don Juan" . . .
8. Gross Wien, Walzer
9. Alla Stella confidente, Romanze

10. Wiener Spaziergänge,Potpourri
11. Finale a. d. Oper. „Sonambula"
12. Ilegatta-Marsch

Weinzierl,

Mozart.
Strauss.
Robaudi
Komzak.
Donizetti
Daun.

Tisdagen den !5 November 1898

Neumann

Nentwich.
Mendelssohn
Urlaub.

Muller.
Strauss
Verdi

Richter

Blodek.
Strauss

I

Program.
1. Pumpmajor, Marsch
2. Herzensstimmen, Walzer. . .
3. English Festival-Ouverture . . ."
4. Julchen-Polka
5. Frilhlingslied .Musik-Zeitschrift, Potp.

7. Ouverture „Versuchung"
8. Telegramme, Walzer
9. Fantasie ..Trovatore"

Violin Solo (Fri. E. Fränzl).
10. Wiener Plaudereien, Potpourri. . .11. Mondensaufgang, Intermezzo a. d.

Oper. „Im Brunnen"
12. Im Sturmschritt, Galopp
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