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Tidning för Helsingfors■

Georf Wikströms skrädderioTeatrar och Konserter. Östra Henriksg. N:o 1>- /BÄD\/CENTRALA
X Varmlufts- och \^/ IJasiin^bad rekommenderas. \^

Lagret är stort och välsorteradt
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisen beräknas myk-
ket moderata.

"vUtgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
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SVENSKA TEATERN.
Måndagen den 17 Oktober 1898

kl. 7,30 e. m.
GodtkÖpsforeställniviff.

Under inedvärkan af Lnftbaletten Origolatis samt
Filharmoniska Sällskapets orkester.

En MiiarnaÉ 111.
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Dramatisk dikt i 3 akter af V. Shakespeare
af Felix Menclelsohn-Bartholdy.

Personerna
Thescus, hertig af Athen^^^^^HHippolyta,Amazonernasdr^^^^^^^^^^^^^Mhans trolofvade....
Egeus, en athenisk ädling . . .Hr Malmström
Herrnia, hans dotter, Fru Bränder.
Lysander \hp „„ f" p /Hr Fröberg.
Demctrius/henn6S_ nare "

'/ \Hr Klintberg.
Helena, Demetrius öfvergifna

fästmö Frk Söderström,
Hr Deurell.
Hr Lindh.
Hr Carlsson.
Hr Hultman.
Hr Swedberg.
Hr Stavenow.
Hr Precht.

Philostrat, hofintendent
Qvitten, timmerman
Snugg, snickare .
Botten, väfvare . ,
Flöjt,blåsbälgsflickare.
Snut, kittolfiiokare . .
Magerman, skräddare .

Hr Lindroth
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Oberon Fru Lindh
Fru Stavenow
Fru Eliasson.

Titania
Puck .

Elfvor iOberons och Titanias hof
Skådeplatsen: Athen och en skog idess närhet

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10,i5 e. m

SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:

MiddagsSonsert Hdtel KÄlllp
tvån kl. V24— V26 e. m. <?/ Wiener Damorkestern.

stAhlbergs jltelier.

N:o 19. Söndagen den 16 Oktober
_P ANJ.PL NY BLIN, FOTOGRAF, Fabiansg1. 31.

Hofpersonal

Musiken

H^^l P Pri

Ida Bränder
Fru Ida Bränder har icke blott blifvit trogen

den scen, därifrån så mången högt värderadartist de
sista åren flyktat, utan hon har ock blifvit trogensin
konst, som hon fortfarande odlar och ansar med den
kärlek, som kännetecknar den äkta konstnären.

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

Jåska "I
Panni >

Kati J
Mustalais Kåta

Palvelijoita, talonpoikia,husaaria, mustalaisia
ja poliisia.

Ovet avataan k:Io 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B
ja loppuu k:lo i/a"-

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Lokak. 16 p. 1898.

Filharmoonillisen seuran orkesterin avulla.

funaincn laukßu.
(A piros bugyéllaris.)

4-näytöksinen Unkarilainen Kansannäytelmä, lau-
luineen ja tanssineen. Kirjoittanut: Csepreghy

Ferenc. Suoment. Jalmari Finne.

Henkilöt
TörökMihåly, kylätuomari A.leksis Rautio,

Zsofi, hanen vaimonsa Olga Leino
Wender Julis, lesld Mimmy Leino
Menozi, hanen tyttärensä Tyyne Pinne,
Cillag Pål, husaari-aliupseeri Evert Suonio
Rusaarien ratsumestari Benjamin Leino.
Petåk Janos, vanha } husaari- (Emil Falk.
Boros Dani, nuori J korpraali. (Kaarle Halme.
Pennas Muki, Kylan notario lisakki Lattu.

Hemnio Kallio,Håjas Muki, pehtori
Kosza G-yurka, talonpoika Otto Närhi.
Leveles Misi, postimies Pietari Alpo

Svärtor liar undertecknad* fotografi
atelier, efter att endast existeradt si

blilvit s;i. flitigt besökt'.' Jo, aanor ai
IE jag arbetar enligt nya förbättradearbetsmetodei
155 'och imin praktik använderde mest yppersta oce
Un snabbi arbetande instrument, liter uvaije por
13 trätt genomgå nogran kemisk behandling or.l
"O omsorirsfiill konstnärlig retouschering. samt eg—

lIIIIIIIJI ■ PJ1.4.1.1 iiw»**-**-»»» U, nar stor uppmärksamhet åt att gifrapersonerna
m som skola fotograferas fördelaktiga ställningar
Q. och belysning, härigenom erhåller jagportratt,

som utmärka sig för stor likhet och som alltid-* bibehålla mk nl.iriindrade, den yttre utstyrseln

E är fin och elegant. Profver å mina arbeten äro
utställda till påseende

(Q SMraEsplanadgatani
(midt emot Kapellet)

4,x<-/ Strandberg.
Fotografier i naturliga färger ulföras pä

begii i-an.

Utför omsorgsfullt och till billiga priser allt fotografisktarbete såväl
inom som utom atelierett. Celefon 2453.

Servering af uteslutande äkta natu.rvin.er, frukter,
läskdrycker m. m.

Török Mihälyn pal-
veluksessa.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3
C. F. GARLANOER.

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. 111

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 världsberömda handskar.

urAg^jiäxiv nu jvomd.
>)/4 LINDHOLM

IVic. An(i|»iu's

Alexandersgatan 7. T. 638 Elektriska Affär,
OBS.! enda specialaffär.—

■—^^— "^-"— | uppdtter lju«lednlngar for anslutning til] H:fors Elelit. A. B."" - belysningscentcnl.
Akta Telefonledningar,

Viner och spirituösa
dir^lrt iinnnrtprade från Utlandet hOS 1:m.material o. apparater yiterst billißt

-
Begärdirekt imponerauö """

ilUid kos«nad«för»lag o. pmkuranter förri» Ni bmtiamv
Hjelt & Lindgren. Ed« f« någon «ni6Sgnmg!

Unionsgatan 17.

Jacob Cjungqtfsu TotografisKa Htelier
fllexandcrsg. 19 (ing- fr. fiaaasunasg. 2.)

Bodega Andaluza
N:o 28 Unionsgatan N:o 28

€ikn Catntnclins
Garn & Stickningsaffär

V. Henriksgatan 18.
Filial: St. Robertsgatan 2

Rekommenderar sitt välsorterade
lager af

Ullgarner & hemstickade
Yllevaror.

J.H.Wiekek
YIIHÅIBEX.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelöut med guldmedalj vid många,
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris i^Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

€Tö£ TIVT^WWn ÅTTT. Fotografisk Atelier.
, K " A^ ■*» M^MåJ^jJU''JakJAJU Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk, pr duss

1898.

(Onni Savola.
Alma Auer.
Sirkka Hertzberg,
Hilma Eantanen.

N. Esplanadg. 13
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HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, skilnade* 4.
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Brudslöjor
kransar, band, spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval ho^

Firma H. Ellmin
9 Alexandersgatau 9.

CfiartutensHelsiiis
Smörgåsaffär

Michaelsgatan 2. Telef 491

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

Största lager odekorerade iöremål för glöd-
ritning och träskärning. Färger för trä ock 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.
Wiborg1,Alexandersg-. 27,
Åbo, Slottsgatan. 27.
Helsingfors. Mikaelsg-. 2.

TH. NEOVIUS.
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icrshi'nLfpioslahji^^
tillverkningar:

Omslagspapper
Karduspapper

Makulaturpapper
och

Trämassepapp
säljas till billiga priseraf brukets ombudiHelsingfors

0. 3. Dablbers.
Alexandersg- 15,

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

Filharmoniska Sällskapet.

7:de
populära V^onserteq

Tisdagen den 18 Oktober kl. XJ% 8 e. m

Societetshuset

Program
Ouverture till Evy Bias Mendelssohn
Scen och vals ur Gretna Green Guirand

»Det förstamötet",förstråkork. Grieg.
Ivanowk;iuk;isi>kas!TTx^eiM

Dans le défilé. Dans la mosquée
Dans I'aoule. Corlége du Serdare

Paus

Ouverture till op. Tamihäuser" Wagner

BruchKol' Nidrei, for violincell
(hr Ossian Fohström.

Phaeton, sinf. dikt Saint-Saöns

Paus

Carillon Bizet

9. Sseterjentenssöndag,förstråkork Svendsen
10. jjUngariach" Moszkowski

Den enda värkligt praktiska SKRIF3TASKIN:
som finnes är

HA3MMOND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på läge hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland& Skandinavien

<Boåa Söcfier för sä goét som
ingenting.

RestupplagOr af en mängd böcker, till-
hörande Wentzel Hagelstams förlag, realieras
intill den 1 januari 185)9 med 50 procents
rabatt och därutöfver.

Till oerhördt billiga priser erhållas så-
lunda romaner och noveller af våramest fram-
stående och omtyckta författare samt en del

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut afendast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

BAIIIMLÄBEK.
Beställningar emottages,

Nya BarnyarderQbesi
2 Mikaelsgataii 2

K. F. Larsson

MARIEBAD
Mariegatan 13

Serveras erkändt bästa bad af a33a slags
För abonnenter stor rabatt Telefon 20 27.

%^in och 0 @

Ponschhandel
Unionsgrat. 41 Tel. 2129

W. Poschehonow.

Uppseendeväckande
Nyhet!

Wr^
Knickerbocker Braces

(Eleganta.) (ttållb&ra.)

Sundhets-Eängskn
Utom det att de äro lätta

ch bekväma att bära, för-
1 hindra dessa hängslen skul-

drömas afrundning och bröstets hopklämning samt
åstadkomma därigenom en vacker och rak kråpps-
hållning äfvensom underlätta inandning. Oumbhr.
liga förhvarje mäjamisira såvälmanlig som
jkvinlig.

Oskar Durchman.
Enda partiförsäljareiFinland. Mikaelsg. 1. Kirurg

afd. o Droghandeln vid Salutorget

WmMi bårreniitgstttedel!
Doßtor iiorttfcorgs SårtinKtnr'4

©o©| hindrar mjäis&jldning och ©®CH3
Merits affallande. O^dO
Pris pr flaska 3 mK.

UtH Hl Da välgjordaKautsclnJkstämpSar så bör
Ni beställa dem från

&!aMéns np föwyrinrättKfng % Kautscftuu-

Z "M

iKacfesigeH § TargjtampSaT, öorrplåtar,Ksirarerings-, Pa^
iiagciotamo UUR^auUBI. tografer, Stämpelfärger & prima Markbläck för linne-S märkning m. m.

OPERAKÄLLAREN. Middags- &_Aftonkonserl Table d'hote & å Flarte^
Striden fortgår,

Vi hafva idag den sorglustigaplik-
ten att konstatera ett nederlag för oss
och en seger för hr Augut Arppe,„direktionen", „Annonsbladet", eller
hvem eller hvilka äran nu sedan till-
kommer att smycka sig med lagren
från victorian af extra spektakelaftonen
den 13 dennes. Vår Dreyfus hade af
naturliga skäl plötsligen insjuknat ien
ytterst häftig närv- och magåkomma
vid öfvervarandet af generalrepetitionen
till nuvarande „plockprogram" å Sven-
ska teatern, till följd hvaraf vi ej voro
i tillfälle att meddela teater-publiken
programmen till balett- och sällskaps-
spektakel"-föreställningen för senaste
torsdag,

Visserligen hade vi i det längsta
hoppats att dir. Arppe, vida känd för
sitt ytterst tillmötesgående sätt, med-
veten om huru sakerna lågo, skulle
uppvakta oss på vår redaktionsbyrå
och med fredspalmen i hand tillropa
oss: Calle peccavi, men vi missräknade
oss. Dufvan med olivebladet uteblef,
och publiken gick miste om „Program-
bladet" och en angenäm lektyr den
trista torsdagskvällen.

En Pyrrhusseger blef det dock för
hr Arppe, och säkert utropade han eu
sådan seger till och jag är förlorad"
vid genomläsandetafHufvudstadsbladets
och Aftonpostecs teaterrecensioner.Kan-
ske han dock fann tröst i de många
program å 10 penni, som den aftonen
försåldes, och hugsvalelse iProgram-
bladets absens.

Bedjande våra vänner och mäktige
gynnare om tillgift för torsdags-malheu-
ren, hoppas vi att för framtiden fata-
liteter af ofvanantydt slag ej vidare
skola förekomma. Vår hr Dreyfus är
åter på benen

Redaktionen

Från Stockholms teatrar

„Herrn saknar den inspiration, som
rutinen ger", sade en teaterdirektör åt
den mångfrestande August Stridberg,
när han debuterade som scenisk artist.
Detta kan man också på sätt och vis
säga om fru Anna Norries Madame
Sans-Gréne. Ingen svenska kan ha na-
turen bättre för sig än hon i denna
roll. Fru Norries hela yttre vittnar

IFotografiska Handels- och Fabriksaktie-i
boiaget iFinland Helsingfors.

iFotoffra&sUa é&z-tilslari
% och S

om rättlram hjärtlighet, hederlig god-
het och saftigt humor, alt egenskaper,
som väga tungt i vågskålen till Ma-
dame Sans-Génes förmån. Utan dessahärliga drag skulle aldrig andra aktens
scan med Lefévre kunnat värka som
den gjorde, så att man för första gän-
gen vid dessa replikskiften blef rörd
till tårar, där man förut varit van att
stilla vänta och sedan i stället skratta
ät poängteringen af den sadelfasta ma-
kans litet burleska skämt med en ut-
sedd efterträderskaa lekamliga brister.Och utan dessa drag skulle häller ej
den rättmätigt harmsna marskalkinnan
varit så naturligt imposant —

hvilket
är något helt annat an teaterbravur
iden stora uppgörelsenmed revolutions-
prinsessorna, eller sä genomgåenderar"i sin téte-a-téte med Napoleon.

Men det var också bara de tre sce-
nerna, där hon höjde sig på piedestal.
För resten gapade vakanserna ispelet.
Där furmos pauser och det tomma in-

tet vid en massa smarepliker, hvilka
den vana publiken kunde utantill med
fru Hartmanns öfveröödaf förtjusande
och roliga tonfall och söta upptåg, vis-
serligen fullkomligt oriktiga allesamman
hos en fyratioårig f. d. marketenterska,
men sans géne uppskattade ända till
tillbedjan af just samma halfbildade
sidenbluslifspublik.

Det sades, att fru Norrie för afto-
nen var nervön, och det är lätt förklar-
ligt. Mari har således den glädjen attlioppas på en vida större fulländning
i rollens återgifvande, då någon tid för-flutit. Men mig synes det dock, somom den med skäl sä uppburna operett-divans vanor här gått igen. Utom
några praktpartier, som fru Norrie sålänge återgifvit, att de blifvit felfriamästeivärk, som t. ex. „Sköna He-
lena och Bocoaccio", har hon i re-geln haft försed att lägga all sin styrka
i ett eller par nummer, och dessa' har
hon gifvit med en pondus, som varit

CLEVELÄND
är den bästa velocipeden

Sundstråm's



AXEL P t HLGRj^N Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
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A. V. Eklund & C:o.
Skilnadsgatan 19. Telefon 3io

Yälsorteradt lager af
Viner & Spirituösa,

billiga priser

Besök! Besök!

Hennes' Såkliir
Alexandersgatan 19 Hagasundsgatan 2

subbassemenWåningen. T^ufyudingång
från l^agasundsgatan

Försäljning af alla slags sn&tva.-
ror, frukter, konserver, in. m. till moderata
priser

Saluhallarna öppna: Helgfria dagar 7
f. m 10 e. m. Söndagar 7-9 f. m. och
6—lo e. m

Besök! Besök!
Finska

Järnsängsfabriken,
Enda Specialfabrik iFinland för

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerads kataloger på begäran.
50 Alexandérsgatan 50.

EMIL REHNBERG.
OBS.! Fullständig garanti.

émåMkmkm

(från Paris)
stort sortiment från 50 penni.

TylSer, Sidenblusar, Kravatter,
Fichus, Corsetter, Handskar,

Chiffon, Grep, 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
affäriäradedamers och kunders åtanke!

Konrad Björkegren
Hagasundsgataii 2. Hennes hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

V Champagne

j3 Mont de Bruyére S,
,3 säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras a alla större hotell & restaura- g*
tioner. Partilager hos m

Ernst ToSlander. *"
ö S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. "^

|| ai ...' V

w ■*L
Nytt lsLffezr

för säsongen inkommet
O. Öländer

£3 icilansLcLs torgset 2.

C. E. LINDGREN's
Borst- cfc? Ponselfatarili

Ködbergsgatan !). 15UT1K Alexandersgatan 40.
Centrals hus.

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

G. E. 6_6iOGitEf\ä.
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tillräcklig att bära upp hela rollen.
Det förefaller som om hon här arbetat
etter samma metod, och att just där-
för de ofvannämda tomrummen visade
sig. När hon fyllt ut dem, hvilket
väl så småningom går, och när hon
blifvit varm i kläderna ■

— de hänfö-
rande sköna kläderna ■

— på den nya
scen hon nu beträdt och fatt den ru-
tin, som ett ideligt upprepande af sam-
ma ord måste medbringa, och gjort de
nya upptakter at småords vikt och
värde, som följermed dettaupprepande,
ja, då skall helt visst denna innerliga,
präktiga madam Sans-Géne bli ännu
mycket mera värkningsrik, än vid sin
första, spändt motsedda, entré.

Hr Johanson har också tjusat oss
med sin sång och det till och med
från K. operan, om han än aldrig hann
att nä någon rangplats där. Men hvar-
för han öfvergått till talscenen är obe-
gripligt för litet hvar. Hvad han än
gör, ser han alltid så hygglig ut, att
man inte näms säga något ondt om
honom. Äfven här i pjesen gör han
som den knifvige polisministern Touche
ett hjärtans beskedligt intryck, i trots,

eller kanske just på grund af de gräs-
ligaste konster han förehar med sin
uran, förmodligen för att åtminstone
lillnärmelsevis få denna oefterhärmliga
air af solid elakhet, som utmärkte hans
0..

föregångare

De bada prinsessorna spelades nu al
fru Lindberg och fröken Janson. Den
senare har där genom en misslycka i

mask _ tegelrödt öfver öron, kinder
och hår

—
liksom i„Förväxlingar"

förstörtsitt vackra utseende. Men det
kan ju göra detsamma hur den ser ut,
som inte gör annat än grälar.

Efter tre gånger lades Vid rikets
port" ner. Sädana äro sidenbluslifven
samt deras aän och pappor. Undra
sedanpå att efter reprisernaaf „Ulfåsa"
och Kameliadamen" äter en fars kom-
mer upp, Sof vagnskontrollören". Om
den nu bara går, hvilket är fara värdt,

efter som den inte lär varaoan-tändig.
Ty det skall en fars vara efter stock-
holmssed. Ett skådespel däremot får
inte vara naturalistiskt, då är det, som

en „herre" sade på rßikets port" gu

hjälpe mig, det sv— aktigaste jag nån-

sin sett".
När man grinat åt farsen, skall man

gråta vid den gamla, Alt för fo-
sterlandet!" också ett stycke af det

slag, som går. Ljufva perspektiv!

En kväll af glädje och hvila skänk-
tes mig af Migßon" ifröken Thulin,

.raciösa gestalt. Det är sannerligen

en njutning att Se och höra en sådan

<*»*.*****,♥»**■;»

Swift"Borgå-Portér.
Quadrant"

Vällagrad, Diirkopp"Välsmakande
Efterfrågad, Nordstjernan"

Omtyckt m. fl

©©©©©©©©© «"*♥**♥***»♥♥***'

&am6rini d&estaurant.
Fråga efter och rök
Cigarren

\\\\Wilhelmina,
La Flor,

E8Sigero.
FloHda.
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Le meilleur et le plus cher de tous les Rhum

j^um §i Gfirisfopfie.
Största urval

TH. WULFFS
& KitmaterialicliandelPappers-

CrIfItSVAFOF N. Esplanadsatan 43.
MidtemotNya Teatern

Telef 2450.billiga prissr
i Hääförsedt Sagas*!

?3tya f ° £
QiCiö/iéLAQi ös/»»* ssss Vinhandeln "«"«

Vilhelmsgatan N:o 4,Mikaelsgatan 3.
vid Sidorowska affären

3
OBS: är åter öppnad och tillhandagår allmänheten med se-

dan gammalt välkända varor.OSKAR ALEXSIZ.

Mignou, och denna angenäma förnim-
melse minskas ej af kunskapen om att
denna unga artist är ett nytt vittne
om instruktrisen Signe Hebbes genia-
liska talang. Det är inte länge sedan
fröken Th. intog en ganska obemärkt
ställning vid Vasateatern. Noga taget
hvarken hördes eller syntes hon där,
och om man nämde henne var det mest
med tanke på att hennes kvinligt be-
hagliga uppträdande hade rätt till en
liteu komplimang då och då.

Men nu! Hur klar och fyllig ljuder
ej hennes vackra röst, hur säkert och
musikaliskt är ej hennes föredrag, och
med hvilken smak ull liflighet för hon
sig ej! Iall stillhet har hon gått fram
utan larm och reklam och blifvit en
värderad förmåga, som nog snart vä
xer till ännu något mer.

Frän en af parkettens bakre bänkar,
där jag satt, hörde man förträlfligt.
Icke häller skadar det att nämna att
salongen vinner vid närmare bekant
skåp och att den, trots all sin prakt,
erbjuder en känsla af ro och trefnad,
hvilket betydligt kommer att ökas när
inan gör allvar at ato neka entré un-
der pågående uvertyr eller akt, något
som icke var fallet vid denna repre-
sentation

Notiser.
Progrra.mbla.det kom-

mer att, såsom vi tidigare medde-
lat, under instundande säsong hvarje
representationsafton utdelas ffra.-

Heqna kolportörertis af bladets
utanför svenska teatern,
hvilket alla teaterbesökare benäget
behageda observera.

— A LobeteaterniBreslaurönte
det nya stycket Der Ungebetene"
föga bifall.

— Stadttheater i Salzburg har
uppfört det nya lustspelet Momentaufn-
ahme" af J. Jarno för första gången
i Österrike.

— Palais d'Eté i Bryssel har
uppförts en ny balett L'enlévement
de Pierrot" af Fonson, musiken af
Leon Dubois, hvilken slog an.
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W:m, EKBERG. Cognac- Prnsuh- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2l?e. KsScinqfors.
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Ett mig tillsändt munvatten »Stomatol", :!'

W Iivars sammansättning är mig bekant,har jag \f/yå> undersökt med hänsyn till dess inverkan på tj>
olika septiske och andra sjukdomsalstrande ?/

W bakterier, hvilka städse eller vid kända till- \f/
WÉ> fallen förekomma i munhålan. *i>
.-»-. Dessa undersökningar gåfvo följandere- VJ.
W sultat: \f/M> 1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid WJ>
t»> 5% Stomatol i vatten, på 1 minut, af W
W 3% Stomatolpå 3 minuter. 1% Stoma- \f/<i'J tol hindrar ibetydlig grad dessa bakte- WÉ>

riers utveckling. ;!*
\?f 2) Imunhålan förekommande s. k. Mullers >'/\!|> komma-baciller dödas fullständigt af3% W^}V Stomatol på 2 minuter, af 4% Stomatol }J^W pä 1minut. \j/
V(/ 3) Tyfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi-
IV. nuter vid 3% Stomatolhalt. 3% Stoma- V."W tol hindrar tydligt bakteriensutveckling \fftfji efter 1 minuts iuverkan 'ayl. 4) Tarmbakterien(Bacterium coli) dödasaf

"
W 6% Stomatol fullkomligtefter4 minuter. \ /\fy 4%— 5% Stomatol hindrar tydligt efter CjV2 minutersinverkanbakteriensutveckling. :fW B) Friedländerspneumo-bakterier,dödasfull- \ fifo ständigt vid 4% Stomatolhalt efter I1;', yw
}V.. minuts inverkan. 5% Stomatol dödar :!*"f denna bakterie på 1minut. \f/Wl> 0) Orange-gul Sarcina, dödas af 5%Stoma- <iV}Y. tol på 2 minuter. y'
W 1) Gula septiska streptokocker, dödas af \J/i|> 6% Stomatol på iminuter.
W»V 8^ Hvita septiska streptokocker, dödas af V/W 5% Stomatol på 3 minuter. \f/ti'é 9) Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- Wl>

tol på 1 minut, af 4'>/0 Stomatolpå lVa "!"W minut. " \J/Wå> 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- Wi>Jlv matol fullständigt på 2 minuter. }\'W Eesultaten af dessa försök visa, att kon- \f/<|V centrerad Stomatol i4%— 5% satt till vatten WIV
är ett verkligen godt desinfektionsmedel. :!"W Angifna försök hafva af mig verkställts \f/tto med professor Afanasjeffs tillåtelse i hans flby/.. laboratoriumvid kliniska institutet. *!*

W Doktor M. A. Masicino. \?/yW S:t Petersburg den 26 Juni 1898. Mv

mdi^^i^y^^fiiiå^ititittitt

PrenumeFera
på

O
per telefon N:o 13 57 kl. 12—4

Prenumerationspriset för säsongen
(sept— maj) inklusive hembärning

ITmJfc 5.*

per månad 75 penni

o^~ Annonser emottagas å Programbladets
kontor Mikaelsgatan 1, 2 tr. upp (L'Urbaineskon-
tor) kl. 12—4, tel. n:o 13 57

THlfTniWTffifffTflfff1

||Franska Lifförsäkringsbolaget g
J| LUR B Al NE, 1
@ Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.

Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
flä Bolaget meddelarfördelaktiga försak- ghj
*£? ringar af alla slag. Genom samarbete, med g»
® siul- och olyoksfallförsäkringsbolagetI/Ur-
kfö baitae et la Seine beviljas de försäkradevid gfr
*& sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
(Sal hvilka fullkomligt säkerställa såväl (len for-
(Äfe säkrade och lians familj, som ock (le per- gg»

soiier, med livilka han slär i affärsforbin-
(^ (leJse för den oundvikliga förlust, som en %£i)
(((& sjukdom och ännu mer en obotligsådan el- gjk

ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter-
skänker nämligen, såsom allmänt bekant.

§ premierna för hela sjukdomstiden och utbe- ggto
taiar 8/4 af kapitalet,om sjukdomen är obot-
lig och resten vid dödsfall. vlf)

Bolaget I'Urbaines försäkringar äro &h
därför särskildt att rekommendera för her-
rar affärsmän, då (let gäller att säkerställa gäj)

(Sfö större afflirsföretag genom liflörsäkring, &frW emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-
samma störingar svårare sjukdomstall all-

(fWS tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- <gft)
iS; ges- och förlagsman stora förluster.

För dessaväsentliga fördelarerfordras Igsjj
'Äfe icke några extra premier utan endast att gJjj

den försäkradeafstår från den årliga vinst-
andelen.

kSb Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. 0h
é Qarlvon é^norring. J
wwmwmm

o
M

CD
S-H

y Brefpapper
11 rikhaltigaste lågor afu^ändskswDcl^nhem- -$k
«|!| ska sorter, linierade och olinierade. ä£:
|$| Firmatri/ck utföres billigt. ;$.
Wå Dahlbergs Pappershandel. |^

Alexandersgatan15. ji§

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52.
Helsingfors

Ing. Ludv. HartwalL
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Aleiandersg. 26,

Telefon 169

Tillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen. Jaeo
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Sadu a 20 p:i

Elvira å 15 0.-i

Wilhelmina å
15 o:i
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Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester
Geschwister v. Bugånyi.

Söndagen den 16 Oktober 1898

Program.
Irrmzinger-Marscli . ~ . . . .Dreschej
Ouverture z. op. Fra Diavolo" . . AuberIDootrinen-Walzer StrånsJFragmentea. d. op Nabucodonosor" VerdiHHast du mich lieb? Lied. . .^^^BölmiH(Pistoa solo.)
Ouverture z. Hunvadi LaszlrJ Erkl

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester
Geschwister v. Bugånyi.

Måndagen den 17 Oktober 1898

Program.
1. Nibelungen-Marsch
2. Ouverture z. op. Das Glöckchen des

Sonntag.
Eremiten" Maillardrf. <j schichten a. d. Wienerwald, Walzer -trauss.4. Fantasie a d. op. Faust" ....Gounod.5. Sextetta.d.op.Die verkaufteBraut" Smetann

(Piston solo.) ■
S. Ouverture z. op. ..Wilhelm IRossini

V. Wiener Ball-Photographien, Walzer. Ziehrer.8. bur lustige Levt, Potpourri. . . . Komzåky. bchönLiebchen, Gavotte Döpfl 110. Champetre,Polka mazur. . . . . StrånsJM. Lied an den Ahew^^^^^^^^^^^^M
12. r-clihi^.,- 1;;, .; (H Wagner.

Fahrbach,

7. Puppenfee-Walzer ....
8. Wiener Plaudereien, Potpourri
9. Marcia Orientale

10. Goldamsel, Polka frnc. . '.
11. Intermezzo a. cl. Bal. Naila"
12. Schluss-G-alopp
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H:fors 1898, Huvudstadsbladets Nya Tryckeri
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Bayer

Komzäk
Fischer.
Slavik.
Delibes.
Strauss.
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Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester
Geschwister v. Bugånyi.

Tisdagen den 18 Oktober 1898
Program.

Kreutzbergex
Webfir.Oberon
Krakauer

.Liioder-
Ouveri z.
Ä.ccord \\'nl/i'r
Hochzeits-M

Alla stella confidente, Romanze
(Piston solo.)

Som-d. op.
Mendelssohn
Robaudi.

Pique Dame, Ouverture

Volstedt
Komziik.

7. Die lustigen Bruder, Walzer.8. Wiener Volksmusik, Potpourri.9. Meine Lieblingscouleur,Charakter-stilck
10. Bohemia, Polka brillante '.11. Retraite militaire12. Schluss-Galopp......

Hornischei
Felix.
Keler Béla,
Strauss.
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