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SKÅNE", Brand-

Lifförsäkringsbolaget LTTKBAISE,

STAnLBERG's A.TELIER.
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 4 September 1898 kl. 7 e. m

Avdra gästuppträdandet af Herr EMIL HILLBERG,

För andra (12-te) gången

Kunffsämnena,
Skådespeli5 akter (8 tablåer) af Henrik Ibsen

Hr Berlin.
Fru Bränder.
Hr Lindroth.
Frk Lodenius,
Frk Bergroth,
Frk Bock.

Kni l!;i^nhil'l, 1 1iTnshiistriM
Margareta,hans dotter .I
Sigrid, hans syster . . .
Nikolas Arnesson, biskop i^slo^H
Ingeborg, Andres SkjaidurlianiT^^^^^^^^^H

enka
Peter, hennes son Hr Sjöströo^l
Dagfrnn Bonde, Håkons stallare .Hr Malmström
Ivar Bodde, Håkons hirdprest. .Hr Lindh.
Vegard Varadal, en af Håkons

liirdmän Hr Carlsson
Gregorius Jonsson, lenderman,

Skule Jarls anhängare
Pål Mula, lenderman, Skule Jarls

Hr Deurell

anhängare Hr Hultman.
Hr Klintberg,
Hr Erlin.

Öfversättning
Personerna

HåkonHåkonsson,vald tillNorges
konung af Bh-kebejnarne .

Inga från Vartejg, hans moder
Skule Jarl

Guthorm Ingesson
Sigurd Ribbung
Jatgeir skald, en isländing . .
Bård B'atte, en liöfding från Ni

daros
Sira Viljam, huskaplanhos biskop

Xikolas

Hr Swedberg

Hr Lindh

Hr Stavenow
Mäster Sigard, från Brabant, bi-

skopens läkare Hr Erlin.
Höfdingar. Hirdmän. Gäster. Fruar. Tärnor. Svenner
Prester. Munkar. Korgossar. Nunnor. Märkesvenner.
Lursvenner. Krigsfolk. Håkons och Skules husfolk.

Borgare iOslo, Bergen och Mdaros. Allmoge.
Handlingen föregår i förstahälften af 13-de

århundradet.
) Bisp Nikolas Hr Emil Hillberg.
lssrjas kl. 7 ocli slutas omkr kl. 11 e. m

5
PI=l

Dir. Aug. Arppe

Huru tungt det än är måste vi dock erkänna
att ej ens vi äro ofelbara. Vi begiDgo senast en
stor laute genom att vi, frångående principen ,,äras
den som äras bör"ivårt förstanummer ej medde-
lade porträttet af dir. Arppe. Vi reparerahärmed
vår försummelse.

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Syyskuun 4 p. 1898

tJllennatuilla Rinnoitla.
SETA BRA§IG.

Näytelmällinen mukaelma Fiitz Reuter'inkuvaelmasta
Ut mine Stromtid" (Maanmiesajoiltani.)

Seitsemän kuvaelmaa.

Henki1ö t.
Aksel von Kambow, lJumpelha-

gen'in tilanomistaja . . .Evert Suonio.
FridavonRarnbow,hanenrouvansa Olga Salo.
Frans von Rambow, hanen serk-

kunsa Eino Salmela.
Pomuchelskopp, tilanomistaja . .Otto Närhi.
Haverman,PumpelliageninpehtooriEmil Falck.
Loviisa, hanen tyttiirensä . . . LilliHögdahl.
Sakari Bräsig, pehtoori . . . . Adolf Lindfors
Fritz Triddelritz, ma ____^^^^^^^^^Hpilas .... I^HjH
Jukka Nijsler, tilanomistaja

Knut Weckman,
Taavi Pesonen.
Mimmy Leino.

(Olga Leino.
Miina / '\Sirkka Hertzberg.
Rudolf Kurtz IJumaluusopin /Hemmi Kallio.
Gottlieb Baldrianj ylioppilaita \Oskari Salo.
Mooses, vanha juutalainen . . . Aleksis Rautio,
Maria Muller, Rambowin emän-

Mimmi Lähteenoja.
lisakki Lattu.

/Kaarlo Keihäs.
(Pietari Alpo.

täpiika . .
Kriill, koulumestari
Päsel \Kolilman /Pekka, yövartija.
Ivusti Kägel . . Tyvne Finne

Talonpoikais-miehiä ja -naisia.

Kuvaelmat: l:nen ja 2:nen pihamaa. 3:mas Nuslerin
puutarha. 4:jäs Axel von Rambowin luona.

ö:desNiislerin liuonessa. 6:des metsässä.
7:mäs Nuslerin luona.

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

lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd Stamer.~Z^Z ■ Generalagentur förFinland, Hagasandsgatan 9.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter./bad \/central\
/ Varmluf ts ■ och \/ Basiiiigbad rekommenderas. \ti

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 2. Söndagen den 4 September

DANIEL NYBLIN, FO TOGRAF, Fabiansg-. 31.

Georg Wikströms skrädderi
Östra Henriksg. N:o 1.

Lagret är stort och välsorterad!
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisen beräknasmyk-
ket moderata.

maaay Hvarfiir har undertecknad* fotnot-al!
i IBWbj» ateller, efter att endast existeradt så
IIkuit lid. blifvit.så flitigtbesökt? Jo, ditrKSr atl

jag arbetar enligl nya förbättradearbetsmetoder
c och i min praktikBnvftnderde mest yppersteoet

'</) snabbi arbetande Instrument, låter hvarje por-
(fl tratt genomgå nogran kemisk behandling ocl

omsorgsfull konstnarUg retouschering, samt eg-~° nar stor uppmarksamhrl at att gifvapersonerna
t_ aom skola fotograferas fördelaktiga ststllningai
<U och belysning, härigenom erhåller jag portrfttl
Q. som utmärka sin- lör sim- likhet m-h som alltic

l^hihöliälla sin "I'iramlrndi'. den yl lit utstyrsel!"*
ar lin och elegant P^ofver å »inft arbeten än

E utställda till påseende
SödraEspliiiiaclgatnn4

(O (niidi emot Kapellet)
\.xel Strandberg,

& Lifförsäkriiigsaktieboag:

Jacob Cjungqvists fotografiska fltclicr
fllcxandersg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb tillBilliga priser allt fotografiskt aröetc såväl
inom som utom atdUren. telefon 2453.

Bodega Andaluza
N:o 28 Unionsgatan N:o 28

Servering af uteslutande äkta jnaturviner, frukter,
läskdrycker m. m.

Waseniuska
Bokhandeln.

J.BL Wickels
YIKIIANDEL.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vid många
utställning-ar. Högsta utmärkelse he-
derspris d'honneur) vid ut-
ställning-en iBordeaux 1895.

MA.GA.SIN DTJ NORD.
AXA LINDHOLM

Alexandersgatan 7. T. 638
OBS.! enda specialaffär.

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17

N. Esplanadg.il T> TVVTOTtfWTIATTTi Fotografisk Atelier.
IU, JT» ÅP JL_ J|/JIåJXIJ^ÄJ^Ai Porträtter ivimtkortsformat å 6 IKlk, pr duss. (Catanis hus.)

Kontor Mikaelsgatan N:o 3.

1898.
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0. F. CARLANQER.

Mikaelsgatan 1.
Carl von Knorring.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

yVo/Ta Esplanadg. 37, Telef 1727.

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

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

Grenoble världsberömda handskar.

13
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Brudslöjor
kransar, band, spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval ho-^^^^^^^^^^^^^^H

Firma H. Elimin
9 Alexandersgatan 9.

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491,

Rekommendela| f|äska varoralla da=
gar. Billigaste smörgås & portions ser-

vering. Äfven för afhämtning.

Finsk Konstslöjd Dtställning
Mikaelsgatan I

Största lager odekorerade föremål för glöd-
rKning och trasYärning. Färger för trä och läder
Bästa glödritnLngsapparater,

Beställningar emottagas tacksamt.

ULLGARN
i flere nyanser och schatteringar till priser från
Tmk 5: 50 pr kilo till högre pris äfvensom lager
af stickade arbeten sé^om strumpor, koftor,

tröjor, gosskostymer, barnklädningar. Béstlllnin-
gar på all slags maskinstickning emottagas. Flossa-
apparater å Fmk 8:

—
jämte tillbehör hos.

TH. NEOVIUS,
MikaeisgatanNo 2

fö CO
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Theodor Blanch's
Konstutställning

iAtheneums stora sal.

*»" ^ruslaa Strängar," «^«
Denna världsberömdaoch af alla så beundrade

stora stämningsfulla tafla af holländske konstnären
P. Haaxman, utställes

Endast under en kortare tid i Atheneum
härstedes.

Därjämte exponeras ett störreantal taflor. ol-
jemålningar och akvareller af omtyckta framstående
konstnärer.

Lokalen öppendagligen från kl. 10 f.m,
till 4 e. m.

Etitré Ismk —
Theodor Blanch

Kungl. Hofkonsthandlare

§ Franska Lifförsäkringsbolaget

g L
'U R B Å IN E, 4
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. #

Garantifonden: 98 miljoner Frcs. gg)
«Ä Bola»-<>t meddelar fördelaktigaforsat |gj)

ringar af alla slag. Genom samarbete med
(§§ siuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL>Cr- <80
kfe bajue et la Seine beviljas de försäkrade vul

sjukdom och olycksfall särskilda föjm&né^
(§§ hvilka fullkomligt säkerställa såvälden for-

#5» siikrade och hm» familj, som ock (le yei-
söner, med Iivilka han står ialfiirsforbm- *.

delse för den oundvikliga förlust, som en
ifljb sjukdom och iinnu mer en obotlig sAdan el-

ler en olyckshändelse medföj-a. Bolaget etter- gC
W skänker nämligen, såsom allmänt bokan*-,
(Tffe premierna för hela sjukdomstiden oci u.i.c- %jm

taiar 8/4 af kapitalel, om sjukdomen är obot- gjv(S^ lig och resten vid dödsfall. fs£
-((& Bolaget L'£rbaißCB försäkrinsar äro ggR)

därför särskiklt att rekommendera för her-
(JK§ rar äffärsniäh, då det giiller att säkerställa
((® större affärsföretag genom lifförsäkrlng, gh

emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- «j*
samma störingar svårare sjukdomsfall all-

((jfe tid med»öra och hvilka ofta nog bringa bor-
\^ ges- och förlagsmau stora förluster. ;v
(j^ '

För dessa väsentliga fördelarerfordras
f(& icUo några extra premier utan endast att 0h

den försäkradeafstår från den årliga vinst- W;
ijjg1 andelen. jj*'

Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1

# öar/von élnorring. ||
Wfipwffiff

Don enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som finnes är

UAMMOND,
som skrifver såväl rysk som vanlig1 skrift

l'ii!i!cs |.:i ia,«;er hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Finland& Skandinavien

&ioéa Söoßer för så goét som
inganting.

Ee&tupplagOl af en mängd böcker, till-
hörande "Wentzel Hagelstams förlag, realieras
intill <lfii 1 januari 18W) med 50 procents
rabatt och därutöfver.

Till oerhövdi billiga priser erhållas så-
lunda romaner och noveller af våra mest fram-
stående och omtyckta författare samt en dpi
värdefull fackliteratur.

Hagelstams bokhandel.

Försäljningiparti och minut afendast äMautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

BAIIIM^iI>^K«
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
"1 Mikaelsgatan 'J^^^MK. i■Larsson

JPHL Herrhattar
»English hat magazine"

Mickaelsgatan 4.

\sin och ® ©v Punchhandel
Tel. 2129Unionsgat41

W. Poschehonow.

Flere olika staters flaggor iminiatyr
lämpliga till

bordsprydnad
på lager ocli efter beställning från

SVEN STRINDBERGS flaggfabrik
Amlrégatan 22. Telefon 15 81.

KX>O-0-O"CHXK>-0

SR^ I
Smäll!

Skräll!
T>örrslutåren

stänger dörrarIjudlösi

Ö Sven Strindberg
9 Andregatan 22. T. 15 81.o

iiisru.lt \V4S*STJr«\*S ISliißslfrliMjlflJiJLlHAJmiJi
BODEGAESPANOU

Till salu hos

—
Se-

Q?—
O"

:O"
3;

Reklam och reklamkonst-
narer

Den moderna reklamen — detta svan-
sande eller ötversvinnligalofprisande al
en vara, ett konststycke etc, som man
nutilldaga möter vid snart sagdt hvarje
steg och hvart man vänder sina blickar— har sin egentliga hemortiEngland.
Det torde således vara tillbörligtatt vi
inleda denna artikel med ett par exem-
pel från detta land.

En tämligen obetydligköpmaniBir-
mingham sålde bland annat äfven ett
slags blanksvärta och tänkte därmed
göra goda affärer. Men hur glänsande
egenskaper denna svärta ägde rönte den
ej önsklig åtgång, ehuru köpmannen
ratt flitigt annonserade den på vanligt
sätt. Dag ocli natt grubblade han öf-
ver ett lockmedel att narra nattmös-sorna, som han kallade allmänheten, till
sin butik. Slutligen hade han funnitdet. Några dagar senare prunkade päbutikdörren ett plakat i brandröd färg,hvilket formligen häjdade hvarje förbi-
gående. Det var pä den tiden något
nytt. Folk stannade hoptals, läste ochskrattade, och hvad som bättre var

man gick in ibutiken och köpteaf den
beprisade blanksvärtan, och då denna
värkligen var isitt slag förträffligför-
värtvade köpmannen på detta sätt en
hel mängd nya kunder.

Plakatet, som åstadkorn dettaunder-
värk, föreställde en gentlemans säng-
kammare. På golfvet låg en sönder-
slagen toalettspegel, som ägaren syn-
barligen i vredesmod kastat dit. Men
i stället för spegeln såg man en af
gentlemannens stönar stå på toalettbor-
det, och framför denna satt gentleman-
nen med rakknifven ihand, under det
han med belåten min istöfvelns oför-
likneliga glans kontrollerade, huru knif-
ven befriade hans ansikte från ötver-
flödig hårväxt. Ibakgrunden af rum-
met såg manhuru huskatten afundsjukt
rusade mot den andra spegeiblanka stöf-
veln, i hvilken djuret trodde sig ha
upptakt bilden af en rival. Under denna
komiska scen stod med feta bokstäf-
ver: Undervärk! Tumers oöfverträff-
liga blanksvärta."

Detta plakat gjorde, som sagdt,stor
lycka och fylldeköpmannenskassakista
med gyllne fångar. Men aom det ofta
går här i världen att ej blott det nya
och påfallande, utan äfven det goda
bleknar med tiden och sjunker i värde,

Fotografiska Handels- och Fabriks-
aktiebolaget i Finland

Helsingfors.
Fonografer.

så gick det äfven med Tumers blank-
svärta. Sedan don en tid haft att
glädja sig åt stor efterfrågan, började
den köplystna allmänheten inställa sig
alt mora sparsamt. Vår köpman bör-
jade åter gnugga .sina geniknölar, och
resultatet af hans funderingar vardt att
han helt djärft spände själfva Apollo
med sina nio muser ioket för att dra
blanksmörjekärran upp igen ur dyn.
Med andra ord: han beslöt att från
själfva scenen låta röralarmtrumman
för Tumers glänsande preparat. Ett
skådespel skrefs och gick under titeln„Skeppsbrottet" öfver sceneniLondon
år 1843.

Skådespelets handling utmynnar däri,
att de skeppsbrutne landa på en af
människoätare bebodd ö. En af de
sképpsbrutne, en ung man, gir James,
uppträderiständigt blanka stöflar,hvilka
ej ens i vattnet törlora det ringaste af
sina glänsande egenskaper. Vildarne
gripa de skeppsbrutna föratt offra dem

åt sina gudar. Redan ha de dragit
sina knitvar för att börja slakten, en
af dem har höjt sin klubba för att slå
in skallen på den mycket hedervärde
sir James — då de idetta ödesdigra
ögonblick upptäcka, att bildenaf deras
afgud är afspeglad i sir Jame.s' stöflar.
Öfverväldigade af detta öfverraskando
undervärk kasta vildarne sig på knä —
detta är för dem en vink af högre
makter, deras afgud har synbarligen ta-
git den unge engelsmannen isitt spe-
ciella beskydd. De skeppsbrutna äro
räddade. Och så kommer till slut med
pukor och trumpeter det öfverdådiga
diktvärkets lärorika moral, hvilkeniall
sin prakt lyder sålunda: »Köp blank-
smörja hos John Craw, Leicesterstreet
n:r 345, om Iviljen göralycka i. liyde
park och

—
midt under ett skepps-

brotts fasor städse hälla edra stöflar
blanka."

Det bör tilläggas, att denna på sin
tid nya och djärfva reklam gjordeåsyf-

CLEYELÅND
iir den Lästa velocipeden

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

Sundströms
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MH-LULkMiJLjorr Genuine Amks PnnSch. Guldmedalj i Paris 1889.
c Dra

en medelstor 25 pennis Cigarr
säljes endast nti

Fredr. Edv. Ekbergs
Cigarrafar

52 Alexan^ersgatan ~r>.

Besök! Besök!

Hennes' Salu ar
Alexandersgatan 19 Hagasundsgatan 2.

SubbassementvåRingen. T^ufvudingång
från T^agasundsgatan

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

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

Besök! Besök!

~*t*

***********♥*.;*
G'F'stocimaDß s Velociped-depot,

Swift"
Quadrant"

Ledig annonsplats. Diirkopp"
Nordstjernan"

m. fl
***************

Ledig annonsplats.

f

> "».
- -i."

il B

i

Wytt lag-er
för säsongen inkommet

O. Öländer
Sfeil3=La.ä.storg-et S.

C. E. LINDGREN's
Borst- C&? DE*eaa.s®lifÄto*»a.lac

Ködbergsgatan9. BUTIK Alexaitdersgatan 46.
Centrals hus.

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

C E. LINDGREN.

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland Tor
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.

Betydligt billigare to de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullsttadiggaranti.

éätokMkéÉMä
FLOR

(från Paris)
stort sortiment från 50 penni.

<*">>

TySler, Sidenblusar, Kravatter,
Fichus, Corsetter, Handskar,

Chiffon, Crep, Sammet,
ra., m allt, hemkommet for

saisongen

Då defc lyckats mig att engagera
en af Sveriges mest framstående modi-ster, ser jag mig i stånd att kunna
tillfredsställa den mest olika smak be-
träffande såväl enklare som elegan-
taste hattar och rekommenderar min
affär iärade damers och kunders åtanke!

Konrad Björkegren
Hagasundsgatan 2. Hennes hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

wvtmtiww*
£*»;***£;ft:g»*s*:»**

Velocipeddelar o
tillbehör istort

urval!

***************

Hulda Lndfors
(fl

a

« (A
(A

i
Helsingfors Ucrggatan 10.

1
-o

*s
t

%

S^amßrini dtestauranl
Största urvaltjnrausTsn*ojn

till billiga priser
Ledig annonsplats cyfi/fl alasmaåasinat

T

3.
OIJS:

Mikaelsgatan 3,
vid Sidornwska affären

OSKAR AIBXBIZ.

Pappers-
N. Esplanadsatan43.

Midtemot Nya Teatern
Telef, 2450.

Välförsedt lagar! Billiga prisar!

MARIEBAD
Mariegatan 13.

Serveras erkändt bästa bad af alla slag.
För abonnenter stor rabatt Telefon 2027.

intressera sig därför, den löper från
operetten till symfonien, från Waguer-
dramat till den gamla operan, från ty-
ska kapellmästare tillitalienska sångare.

Förrädiskt angripen af konserterna
på sitt eget område känner sig teatern,
i det den å sin sida drar nytta af sin
symfoniska käpphäst för att intränga i
konserten och ur den fordrifya den
egentliga symfonien och oratoriet. Det
ges sä att säga hvarken konsert eller
teater mer, utan en hybrid, allmän
genre, en kompromiss-situation, som ej
låter något vara på sin rätta plats.
Detta är icke det framsteg man för
femtio år sedan, då den musikaliska
världen råkadeiså stark rörelse, trodde
sig kunna hoppas: det är en kris, ett
kaos, ur hvilket sannolikt iframtiden
en ny ordning skall framgå.

Ossidenten gör sig gärna lustig öf-
ver Orientens stillastående. Orienten
kunde betala med samma mynt och
skratta åt den för dess obeständighet
och oförmåga att någon tid hålla fast
vid en form eller en stil, och öfverma-
nien att till hvarje pris sökaupp något
nytt utan ändamål eller orsak. Operan
hade vid slutet af förra århundradet
funnit en förtjusande form, som passade
till alt och som man gjort väl uti att

bibehålla så läuge som möjligt, nämli-
gen den som Mozart gjort så berömd...
Mnfcut har visat hur det är möjligtatt

afven lämpa arior, duetter och andra
stycken noga till situationen och und-
vika monotonien i regelmässigasatsfölj-
der. Nu begär hela världen, som be-
kant, att hela akter skola framträda
gjutna ibronsen, utan arior, utan reci-
ativ, utan några „stycken" af något
slag: musikvärlden hvimlar af Ånga
Herkules'ar sona anstränga sig att lyfta
klubban ihöjden. Det torde nog ha
varit klokare om de låtit den behålla
henne, som för första gången med en
för honom allena känd kralt höjt den-
samma. Men då man nu vill vara lika
stark, ja starkare än Herkules själf,
maskerar man den egna vanmakten un-
der en med etiketten af ,,modernism"
och öfvertygelse" åt publiken utslun-
gad extravagans... Publiken, som in-
stinktivt beundrar Herkules (utan att
alltid förstå honom), då den känner sig
stäld inför en obestridlig kraft, tyckes
för öfrigt gent emot hans eftarapare
och efterföljare intaga en alt kyligare
hållning och ej finna någon rätt smak
i deras komiska klubbsvängningar.

-«-" "♥-

Notiser.
— Programbladet kommer att, så-

som vi tidigare meddelat, under instun-
dande säsong hvarje representationsaf-

ton utdelas gratis af bladets egna kol-
portörer utanför svenska teaiern, hvilket
alla teaterbeoökare benäget behagade
observera

— En ny lifstafla Der Rentier"
af Adolf Stoltze rönte ett gynnsamt
mottagande å Stadttheater iIVankfurt.

— Ideal und Leben" är titeln på
ett nytt femakts skådespel af Fritz
Bauer, hvilket väckte bifall vid första
uppförandet å Stadttheater iWiirzburg.

— IWorms upplefde istadens fest-
spelshus ett nytt folkskådespel In
Drangsal und Noth" af okänd förfat-
tare sin första föreställning utan att
väcka något lifligare bifall.

—
Två nya enaktsstycken nFur-

Btengpnst" och Das Göheimuiss der
Wiuve" af Paul v. Ebart (intendent
vid hofteatern) mottogs med bifall vid
första uppförandetå hofteatern iGotha.

"<»»►

tad effekt och alt ej blott blanksroörje-
fabrikanten utan äfven författaren och
teaterdirektören gjorde glänsande affä-
rer på blanksmörjedramat.

-o^+-

Saint-Saéns om nutidens
musikrörelse

nßevue de FArt" har nyligen inne

hållit en intressant studie af ofvan

nämnda innehall, ur hvilken vi anföra
följande utdra..;-.

Ett märkligt faktum iden moderna
musikvärlden är Instrumentalmmikew>
emancipering. Förut en vokalmusikens
tjänarinna, tog denplötsligen uppsving
blottade en ny värld och stälde sig
som medtäfiarinna till sin forna herska-
rinna. Efter denna revolution, hvar
Beethoven var hjälten, kämpa de bada
makterna oupphörligt med hvarandra
ehuru hvar och en har sin egen domän
dm ena operan och oratoriet, den an

dra symfonikonserten och instrumental
musiken. Det har gifvits hårda sam
manstötningar. Och så afföllo troppa
frän det ena lägret till det andra, de
stridande blandade sig småningom med
hvarandra, så att förvirringen nu bhf-
vit allmän. .Man hugger ännu, ehuru
lamt, på hvarann. mon iml)liken_syjis^

logratiatelier.

Ledig- annonsplats.

\ssammwma TH. WULFFS
k Ritniaterialiehaudel
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fr Ett mig tillsändt munvatten Stomatol",
/f|\ hvars sammansättning är migbekant,har jag y/r
/ii undersökt med hänsyn till dess inverkan på V»/yj olika septiske och andra sjukdomsalstrande
fly bakterier, hvilka städse eller vid kända till- \f//ii tallen förekommaimunhålan. ij>*P Dessa undersökningar gåfvo följande re-
fly saltat: W
/ii 1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid WéV
>!v 5% Stomatol i vatten, på 1 minut, af W

fl\ 3% Stomatolpå 3 minuter. 1% Stoma- yf
/ii tol hindrar i betydlig grad dessa bakte- WåV

riers utveckling. }V.
fl\ 2) Imunhålan förekommande s. k. Möllers \Jf
/Ii komina-baciller dödas fullständigt af 3% SIV
*»* Stomatol på 2 minuter, af 4% Stomatol
fl\ på 1 minut. \f//Ii 3) Tyfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi- W|>W mlter vid 8% Stomatolhalt. 3% Stoma-
/f|> tolhindrar tydligt bakteriensutveckling \f//ii efter 1minuts inverkan WÉV
>!^ 4) Tarmbakterien(Bacterium colii dödasaf
'l\ ö°/'o Stomatol fullkomligt efter 4minuter. \f/
/å\ 4%— 5% Stomatol hindrar tydligt efter WåV

2minuters inverkanbakteriensutveckling. Wjfl\ 5) Friedländerspneumo-bakterier,dödasfull- \y/
/ii ständigt vid 4% Stomatolhalt efter I\., WIV

minuts inverkan. 5% Stomatol dödar W
fly denna bakterie på 1minut. yf
/ii 6) Orange-gul Sarcina, dödas af 5% Stoma- <k'å
/a tol P& 2 minuter.
/f|\ 7) Gula septiska streptokocker, dödas af \ff/ii 6% Stomatol på 4 minuter. ii'J
Åv Hvita septiska streptokocker, dödas af J?l^fl\ 5% Stomatol på 3 minuter. yf
/ii 9) Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- tiV'"$? tol på 1 minut, af 4''/0 Stomatolpå lYa }\-afly minut. W/ii 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- <i'ijj£ matol fullständigt på 2 minuter. 1!^Resultaten af dessa försök visa, att kon- \"//ii centrerad Stomatol i 4%— 50/0 satt till vatten V4Vy!^ är ett verkligen godt desinfektionsmedel.

Angifna försök hafva af mig verkställts \*f/ii med professor Afanasjeffs tillåtelse i lians WÉV
j»r laboratorium vid kliniska institutet.
fly Doktor M. A. BasMno. W|j\ S:t Petersburg den 20 Juni 1898. M^(feg>g.J<!f.>g->r-><>g->s:->«r-^::>g:->g;-^->*!!-^'fe>

I Brefpapper §
s§|| rikhaltigaste lager af utländska Och inhem- fs|
É| ska sorter, linierade och olinierade. |>!|
p|!j§ Firmatryck utföras billigt.

11 Dahlbergs Pappershandel. IIpH Alexandersgatan 15. |;!|

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

Ang. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Aloxandersg. 26.
Telefon 169

Tillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.
sst^e^

Jaeo

IFlöls.
Sadu a 20 p-i

Elvira å 15p:i

Seine c/e Hol-

lande å 15p:i

hos

b Remeke
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Herman Lindell.
Specialaffär för

%fö &rtisl> ock ißilniatcrial^^
Qh^aWasiicß siiväi som hvarje slag af dZiimaierial

I i liiili hi illlnl In|i i i^^^^^^^^^^M
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enär densamma såsom varande SPECIAL-AFFÄU" ovillkorligen erbiudei
l€

största garanti för bästa vara

Matematiska & Geodctiska instrument
Östra Henriksgatan

sstmewTrnm

Glödritningsapparaten
11 är ovilkorligen

den bästa den bästa
erhulles endast hos Herman Lindeli, Helsingfors
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Herman Lindell
HCaiteilia ja IPiirustustar£>eita

|| %3Carpißfioia Ja myöskaiteniaatuisia
ostetaan tietysti aina

""ifr Piirustiistarpeidenkaiipasta €€€«
i Syystii siitä eifä sama niin knin oleva EIHTYIS-IJIKE välttämäUönnisli

larjoa suurin takau» parhaasta tavarasta.

\ PM<Ucmnalillisia^Cc(^^
Itä Henrikinkatu
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