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OQram-<Jslaået
Tidning för Helsingfors

Georg Wikströms skrädderiTeatrar och Konserter. Östra Henriksg. N:o 1./ BAD \
/ CENTRAL\

/ Varmlufts- och >,

/ Basängbad rekommenderas,

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

Ihöranvändes.Prisenberäknas myk-
ket moderata.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
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danielnyblin;
SVENSKA TEATERN.

"Söndagen den 18 December 1898
kl. 7,30 e. ni

Moder Jorden.

Paul Warkentin, utgifvare af en

o 9

kvinnotidskrift
Hella "Warkentin-Bernliardy

fru
Doktor von Glyszinski
Heliodor von Laskowsky
a.ntoinette, hans fru .
Tant Klara
von Tiedeman....
Fru von Tiedeman . .

godsägareEaabe g^
Selma::
Fru Schnaase . ■

Raabe junior, >n:'h^^H^H
Doktor Bodenstein, läkar^BFabriksdirektörMertens
Fru Borowski, skollärarenka
Kunze, orgelnist
KandidatSchrook . . . .
InspektörZindel
Lene, tjänsteflicka . . . .
Fritz, kusk
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Handlingen försiggår på godset Ellernhof. Tiden den

Emellan andra och tredje och fjärde och femte ak
terna längre uppehåll.

Börjiis kl. 7,30 ocb slutas omkr. 11 e. in

SKÅNE", Brand-
MiddagsTonsert Hétel Kamp

från ki.\7-V26 e. ,n. PF/g/2^ Damorkestern.

STAHLBERGS A.TELIER.

Elektriska Åifär,
:a\ag till H:fora

beljriniiificnlnii.
Telefonledningar.

Söndagen den 18 December

FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
SUOW. TEAATTER).

Sunnuntaina Jouluk. 18 p. 1898

dCelppoßintaisenaFör 3:dje gången

(Mutter Erde).
Skådespel i5 akter af Max Halbe E illllil

1898.

il.
Regie: Konni Wetzer

(La vida es sueno.)
Personerna

4-nävtöksinen nävtelmä (7 kuvaelmaa). Kirioittanut
Pedro Calderon de la Barca

Fru Eliassoti.
Hr Stavenow
Hr Svedberg.
Frk Söderström
Fru Bränder.
Hr Malmström
Frk Salin.
Hr Precht.
Hr Hultman.
Fru Lindh.
Hr Erlin.
Hr Deurell.
Hr Carlsson.
Frk Tschernichin
Hr Svensson.
Hr Klintberg.
Hr Lindh.
Fru Stavonow.
Hr Sjöström.

Basilio, Kastilian Kuningas
Sigismund, hanen poikansa
Astolfo, Yalensian ruhtinas,kunin-

kaan sisarenpoika
Olotaldo,vanha ritari, Sigismundin

Olarm, narrimainen palvelija
l:nen ]

/ Jioviherra
2:nen J

Estrella, kuninkaan sisarentytär .LilliHögdahl
Rosaura

Hovilaisia, sotilaita ja palvelijoita,
Tapahtuu.' Kastiliassa.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö aikaa k:lo 1/28
ja loppuu kilo

'
!l.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3& Liiförsäkriuofsaktiebolag: C. F. CARLANOER.

Aftonkonsert
från kl. 8 e. m

vangin vartija

Sotapääliikkö

ii

Henki1ö t

Dl f i

Emil Falk
Axel Ahlberg

Evert Suonio

Benjamin Leino
Hemmo Kallio

fAleksis Eautio
(Onni Savola.
lisakki Lattu

Kirsti Suonio

näyfänfänä

närvarande

Herr Konni Wetzer.
Hr Konni Wetzer, som med iscensättningen och

inöfningen af Max Halbes drama »Moder Jorden» är
itillfälle att visaett förstaresultat af sinaregielastu-
dier, har tidigare hedrifvit dessa vid utlandets konst-
centra och under de två senaste åren uuder ledning
af hr Harald Molander.

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

Al!a aftnar

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

l\ic. ;lul!§hib's Jacob Eitmgqeists TotografisHa Htelier
fllexandcrsg. 19 (ing. fr. Ragasunasg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb tillbilliga priser allt fotografisKt arbete såväl
inom som utom atelieren. Celefon 24 s?. Norra Esplanadg. 37

HylandsQ 34. Tel 897. H:»or«

itt. A. B. Välsorteradt lager, billiga priserBodega Andaluza
N:o 28 Unionsgatan N:o 28.

Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-
Ringledningar etc, etc. derkläder.r (rtn la-

Beoär
Nibestamj Ensamförsäljn. ;j.f Jouvins & C:o's i

Grenoble världsherömdn handskar.Servering af uteslutande äkta naturviner,frukter,
Vdskdrycker m. m.

MA.GA.SIN DU NORD.
eilcn CammeliittHELSINGFORS BAZAR

vSI otl, ei-kändl b-liigast.
- :.

JM l:raa materialo. npp?.sratcr
olHid kostnadsförslago. priskitd.r (Or någon anlta-ninaS

JulufsfällninÉ
Axa Lindholms

SSSS Tapisseriaffär §€€€
Alexandersgatan 7. T. 638.

lager af

Viner och spirituösa
direkt importerade från utlandethos

7» txiiniITT Fotografisk Atelier.
ij, J_ DYREHi'AH.JU Porträtter imitkortsformat å 6 mk, pr duss

J,H.Wiekels
VINHANDEL.

ÅRRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris i^Diplöme dTionneiir) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

re/e^ /727.

Barn & Stleknlngsaffär
14. Vestra Henriksg. 14 V. Henriksgatan 18.

Filial: St. Robertsgatan 2

Rekommenderar sitt -välsorterade
Gnlanterx-, Bijonteri-,

Låder-, & Kortnvnvnror
Glas-, & Porslinsvnror

Dockor «& Leksaker
Ullgarner & hemstickadeSpecialitet J & 3 mk. Yllevaror.Hjelt & Lindgren Parti order emottagas

Unionsgatan 17

N. Esplanadg. 13 §
(Catanis fius,> "»
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5 Vilhelmsgafan 5
,»■ -.. ,,,-, förevis_as Jumbo" och
tK^^^^te Peppi" iderasförvånande

O|raf=|§|[}ST®nWs| år och gemenskapen vid
YffiÉ§B|P ;^\|raj' militären betala 50 p. sitt-

i**^* plats och 25 p. ståplats.
Kassan öppnas.1/ 26 Till talrikt besök inbjuder

Högaktningsfullt:
Direktionen.

#"ål»<e: ITältet mycket vä! upp»Vl9Sa« värmrif.

BODEGA ESPANOIAFilharmoniska Sällskapet Helsingfors
Försäljningiparti och minut afendast äkta utländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

Nyttiga och vackra julklappar i
Nya Barngairsieniisenpopulära V\oaserter\

TULUTSTÄLLNINGTisdagen (len 20 December kl. xfa 8 e. m.
2 Mikaelsgatan 2.

K. F. Larsson,

Societetshuset MARIEBAD
SVlariegatan 13,

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

Telefon 20 27.Ouverture til Jessonda Spolir

l__Eutr-act vi* Manfred Ecinecke A.T&.tietoolagot

IMISMendelssohnSpinnvisa

Preludium och Fuga (på begäran) Bach-Abert 29. Fabiansgatan 29"
Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London.

Möbeltyger: halfsiden. velveteen, gobelintyger, kre-
tonner m. m. Engelska lampor och metallvaror. Möbler
& mattor. Konstnärligt krukmakeriOuverture tiil »Richard III" Volkmann

Saiut-SaensEondo capriccioso, för violin Agatol-tvål
(Hr Hugo Olk.)

En fin och angenäm
toalette-tvål «3 «a

£i- £J- £to^ o'. p"_
Ungersk rapsodi n:o 3 Licszt

Moszkowski

-**»» ca
i;

g >
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■Or d.

g 2.
Marsch ur Aida" Verdi
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Denendavärkligt praktiska SKRIFMASKIN].!

P B !HAMMOND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos
'Änstol tanrlna-ds) 200 gång- värksammareän någotyvgato -tandpastal na

s h?ttilg kändr AntisepticSm/\gaiOl-mUnYattenJ för mun o. tänder.
JSrhålles å S>rogerier & Parfymerier.Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
J. Neumann.Generalagenter förFinland & Skandinavien

y*&

1334Humleberg 5 Tölö. TelHagelstams
konsthandel Försäljningslokaler:

Trekanten 3, (Spennerts hus.) Tel. 933
Saluhallarna 70 72. Tel. 2125.N. Esplanadg. Pvivatbankens hus 1 ti

Hela lagret slutförsäljes före jul
med 30°|o rabatt A. V. Eklund & C:o.

Taflor, bron ', porsliner, antika möbel, ljus
möbel från Ve

Skilnadsgatan 19. Telefon 310kronor, kandelabrar,
nedig m, m. m. m Välsorteiadt lager af

Viner & Spirituösa,Konstartiklar af högt värde til!
rampris! billiga priser

AftonkonsertMiddags- & Table d'hote & å la carte.

■ca

::5

IIAiiALI! WASAS'
JULOTSTÄLLNING

hos Firma H. Ellmin,
9 Alexandersgatau9.

-^■-6 * e

Smörgåsaffär
Michaelsgatan 2 Telef 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.

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik i Finland for
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER,

Betydligtbilligare än de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti.

OPERÄKÄLLAREN.
Korrespondenser. *

Rom 2 December.
Hr Redaktör!

Oaktadt hemlandets tidningar nog-
samt redan innehållit notiser om fram-
gången af Mascagiäs nya opera „Iris"
kan det måhända intressera eder att
emottaga några direkta rader från en,
som haft nöjet öfvervara prämiären af
operan i fråga.

Det har varit som skulle ett främ-
mande element inågra dagars tid sväf-
vat öfver den eviga staden. Brokiga
bilder stiga upp för själen, man ser
lifvet hos ett folk långtborta, ett folkmed
en säregen kultur, som har sitt hemvist
vid fotenaf det majestätiska bärgetFusi-
jama. Man hör det sjunga, klinga och
klaga och alt detta tillhör en främ-
mande ras med ett främmande språk.
Man ser prydliga hus med snirklade
takkrön, fantastiska drakbanér vaja för
vinden, brokiga lyktor kasta sitt matta
sken öfver trånga gränder där ett an-
nat folkslag än vårt framlefver sitt lif,
det folk af hvilket den sköna Iris,
Mascagnis hjältinnan utgör ett atom.

"'■) Införandet fördröjdt.

Serenad

Operan är ren och kysk som huf-
vudpersonen och vädjar föga tillpubli-
kens gunst. Det larmande bifall somI
kom andra akten till del värkade rent
af stötande. Blan hade väntat sig lif-
full handling, raffinerade och egendom
liga dekorativa effekter och man fann
en libretto fattig på dramatisk värkan,
utan kärlek, utan lidelse, oharmonisk
och med en långt uttänjd slutakt, däri
alla möjliga underliga genier klaga.

Hvad musiken vidkom emotsåg man
något istil med Cavalleria rusticana,
och man fick någonting fullkomligt,
nytt, någonting så olikt Cavalleria, som
någonsin möjligt.

Mascagnis nya arbete bäres uteslu-
tande och allenast af musiken; hand-
lingen utgör en bisak. Första scenen
inledes medett preludium,hvilket värk-
ningsfullt sammanfattar de stämningar,
som genomgå operan. Detta förspel
är af en underbar klarhet; den instru-
mentala koloriten, återgifvandet af mor-
gonskymningsstämningen äger en kraft
och en likedom på musikaliska former,
som man utan gensägelse måste beun-
dra, om än ett visst Wagnerinflytande
gör sig på några ställen märkbart.
Hymnen till solen som åfslutar förspe-
let, är af mäktigskönhethvaremot Iris

Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-
bolaget i Finland Helsingfors.

Fotografiska artiklar
och.

Fon.og-rafer.

ana gör sig något enlormig. Tvät-
terskornas kör är frisk, som det käll-
språng vid hvilket de skölja sina klä-
der och de melodier hvarmed Iris sva-
rar dem äger en rörande innerlighet.

Den scen som skildrar Iris bortröf-
vande af prins Osaka och hans följe-
slagare Kioto gör sig väl lång; men
man erhåller i ersättning därför en
alldeles härlig aria af Osaka, — öfver-dådigt väl sjungen af tenoren sr deLucia. Denna aria är en bedårande,
vacker, äkta musikalisk perla. Också
Gnekha'ernas vals med en mängd de
egendomligaste motiv är utomordentligt i
sympatisk. Gnekhas äro de onda an- .dar, som spela så stor roll iden ja- ipanska mytologin.

Andra akten är ovilkorligen den ]
vackraste af operan och mottogs af _
publiken med ändlöst jubel. Iden Ii- idelsefulla duetten mellan Osaka, för- iklädd till solguden Jor och Iris uppen-jbårar Mascagni all sin originalitet, den i

är sä intagande smeksam, så full af
lidelse, så ädel och kysk, som blott en
stor konstnär kan åstadkomma det.

Tredje akten slutar med Iris död.
Den resumerar på visst sätt de två
föregående akternas stämningar. Vi
införa härtill det ställe där mänsklig-
hetens alla onda instinkter hafva sin
boplats. Och slutligen se vi Jor, sol-
guden nu isin värkliga skepnad, höja
sig härifrån tillsamman med Iris till
sitt solbelystablomsterparadis högtuppe
på Fusijamas berg.

—t.

Litet Musiklexikon.
(Humoresk).

Detta „lillamusiklexikon" eller,,Frag-
menter ur pro'essor Kalavers efterläm-
nade värk" utgitvet af H. Osmin, har
nu utkommit i en tredje upplaga. Det
innehåller alfabetiskt ordnade namn på
komponister samt musikaliska slagord,
som kunna gifva anledning till lustiga
infall. Några utdrag ur detta humo-
ristiska lexikon må här följa.

Gzerny, Karl, en mycket illasinnad
man, som ej kunde fördraga små barn,

'JERNAS Blomsterhandel, skilnadEi^j.

31:sta

Paus

Paus
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JL**J A^,,
öTeckna utan uppsköt

(från Paris)
abonnement!stort sortiment från 50 penni.

■4«» t Teckningen sker för 10 program

ämnade att iregeln gifvas på lördagar,
och är fullt bindande

fyller, Sidenblusar, Kravatter,
Ficfios, Gorsetter, Handskar,

Chiffon, Crep, Sammet, Abonnements listor finnes fram-

in. m., m. m. allt hemkommet föi lagda iO. AV. Laurents tidningsdepot
saisongen och Aftonpostens kontor

Biljettpriserna äro
Isalongen

Då det lyckats mig att engagera-
en af Sveriges mest framstående modi-'
Ster, ser jag mig i stånd att kunna1

tillfredsställa den mest olika smak be*!
träffande såväl enklare som elegan-'1
taste hattar och rekommenderar min
affär iäradedamers ochkunders åtanke!

stolar N:ris 1— 2 mk
79

—
156 1 „ 50 „

157 -260

261 390Konrad Björkegren „ 391—650 50 „
Hagasundsgatan 2. Hennes lms öfriga platser

(snedt emot Brandkårshuset.) På läktaren
stolar N:ris 651 710 „ 50 „HWWfWfWI öfriga platser n 25 »

>mopm»

Bonrå-Porter! JULIUS SJÖGREN
lttika«lsgatan 4, Centrals ftws.Vällagrad Ledig annonsplats.

Välsmakande Viks och trikovaruaffär.
(A

h
IEfterfrågad

VälsorteradtOmtyckt lager. Billiga priser
?55?5?5§#??#?###^OQQOQQQOQ

B,amßrini tftesfauranl Le meilleur et le plus cher de tous les Rhums

l________9___B_______E_.
Idag inkomna täljande Största urval

Cigarrer: Glasvaror
Key West,

Afterdinner, priser
Dur Babies,

'

Hamonia,
Hansa C^fl glasmagasins!

3. Mikaelsgatan
vid|

OSKAM
affären

iX T¥YQT7KVlj,.Ci,Ä)s)l-a. I

AA_lu r 'nugjurr Torr Genuine Årraks Punsch

La Galidad
till biiliga

to§n*afiaTéTT®Fp

Fred. JEdv^EkbereTshandel
,tan 5252. Alexandc

och därför oupphörligt skref etyder.1
Alt sedan hans 1857 timade frånfällel
är man sysselsatt med att räkna dessai
stycken, utan att ännu ha medhunnit
detta. Denna fabelaktigaproduktivitet
har sin förklaring i hac* otroliga fin-
gerfärdighet i komposition.

Dirigent. En sådan i.-sätter sig för
hvarje pianoelevs djupa förakt, om han
icke dirigerar utantillhela programme.;
han har att pantomimiskt ätergifva det
spelade värkets hela melodiska, rytmi-
ska och dynamiska utveckling. Sär-
skildt måste han i allbekanta komposi-
tioner a_»bringa sä talrika och fint ut-
tänkta nyanser, att kritiken kan be-
römmande iörklara, att man trott sig
höra ett helt nytt värk.

Framtidsmusik. Beträffande denna
har komponisten Mendelssohn gjort sig
saker till en raffinerad stöld;han be-
gynner t. ex. helt ogeneradt sin uver-
[# till „Sköna Melusina" med böljo-
motivet ur den framtida „Rheingold".

et är därför icke underligt, att den
plundrade komponisten Wagner biel
förargad och sedan inte var nådig mot
Mendelssohn. Äfven den annars så he-
derlige Franz Schubert kunde ej mot-
SJ& frestelsen att göra framtidsmusik,
tfan förgrep sig på den mångbepröf-
vade Nibelungen, i det han lade smi-
desmotivot till grund för scherzot isin
D moll-kvartett.

Liszt, Franz. Såsom virtuos har

Liszt liksom på lek öfvervunnit de oer-
hördaste svårigheter och besegrat det
motståndskraftigaste instrument. Vid
hans piano smulto alla hjärtan, så att
Schiller med rätta om honom sade:
Alle Menschen werden Bräder, wo
dem sanfter Flugel weilt."

Mascagnitis kallas en smittosam sjuk-
dom, som mycket häftigt plägar ut-

bryta i form af en ny opera, som i

lättare fall är enaktare, men sällan för-
löper utanäktenskapsbrott, öronslitning,
öfverretning af nervus rhytmicus och
harmoniens, mord och dråp, och hvars
glödande feberhetta plötsligt afbrytes
o-enom ett tillstånd af fullkomlig för-
slappning, genom det så kallade Inter-
mezzo Sinfonico.

Musikreferenter är namnet på fortat-

tare, hvilka efter en konsert skrifva en

berättelse om densamma, så att publi-
ken morgonen därpå kan genom tid-
ningarna få reda på om den haft robgt

eller icke. ,-,..-,
Batti, Adelina, en sångerska, berömd

för sina höga toner, hvilka endast of-

verträffas af hennes hittils ouppnadda
inträdespris.

Adelina Patti.

Om den numera förlofvade divan
__.deiina Patti skrifver en engelsk tid-
ning:

För ett par veckor sedan uppträdde
madame Adelina Patti på en stor kon-
sert iNewcastle on Tyne, då den 56-
-äriga divan, strålande glad och öfv.r-
sällad med perlor och diamanter,sjöng
ej mindre än 6 sånger, inbegripenhen-
nes egen sång „Parting", som ehuru
charmant sjungen är en öfvermåttan
tarflig komposition. Madame Patti, som
säges vara egarinna af 14 miljoner
kronor, är en mycket skicklig affärs-
kvinna och förstår sig på att sköta
sina penningaffärer. Sä t. ex. går hon
aldrig in på scenen eller pä konsert-
estraden, för än impressarion har på
forhand gifvit henne betalningen lör
engagernentet.

Den italidnska kapellmästaren och
sångkompositören Luigi Arditi, som är
bosatt iLondon, berättar isina Re-
miniscenser'1 följande rätt roliga anek-
dot om sitt första möte med Adelina
Patti iNewyork. För nära 50 år se-
dan bodde Arditi och den ryktbare
kontrabasspelaren Bottesini på ett ho-
tell, hvars värd var berömd för tilla-
gandet af rätter med makaroni. Hit
kom en dag madame Salvador Patti

ra

1889.Guldmedali i Paris
Champagne

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

hotell & restaura- &1Serveras |^^^l
ioner. PartilagerTo^B

o Erns^onaßoer
Tel. 18 43,S. Magasinsgatan 3

iÖländer
Skilnad storget 2
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K, Liljeström
Guldsmed.

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

Norra Esplanadg. 35. Tel 1427

Hulda Lindfors
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Helsingfors, Ilerggatan 10.

l& Kitmaterialiehande]Pappers-
MiJHÉiI^Hlot Nya Teatern

/ef 24 50
Välförsedt lager! Billiga priser!

§§S:s X^i*xlaa,xxci©lia ««€€
Vilhelmsgatan N:o 4,

från välrecom-iländor i dessa dag
enderad firma

L. V. Reländer Telefon 1803

imed sin lilla dotter Adelina rör att

njuta en måltid af makaroni, då hon
fick se Arditi. Hon bad nu, att han
skulle höra Adelina sjunga några arior.
Hennes begäran bifölls genast,och Ar-
diti berättar huru det retade hans
skrattmuskler att se med hvilken air
och själfinedvetenhet den åttaåriga flik-
kan gick fram till pianot, efter det
hon först placerat sin docka på en
stol och tillsagt henne: „La, ma bonne
petite, attande que ta maman te chante
quelque cho_e jolie."

Dä Adelina hade slutat Ammas stora
aria ur „Sömngångerskan" satt Arditi
och Bottesini mållösa af beundran och
förvåning, ty den lillasångerskan hade
återgifvit de svåra bravur-passagerne i
arian med en beundransvärd lätthet och
precision.

Arditi säger isina memoirer, att den
tiden var Adelina Patti, ehuru god-
hjärtad mot fattiga barn, en fullkomlig
liten tyrann, som knöt hand och stam-
pade med foten åt hvar och en som
vågade motsäga henne. Som bevis
härpå beräitar hon, huru en dag, då
han var sysselsatt att afsluta en kom-
position, den lilla Adelina rusade in i
rummet, fick tag i bläckhornet och
tömde des. innehåll öfver notpappret,
utropande till Arditis förvåning: „Cosa
fai tu brutto."
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:f Ett mig tillsändt munvatten »Stomatol",
\f hvärs sammansättning är mig bekant,har jag W
{ 'i undersökt med hänsyn till dess inverkan pa \\i**

olika septiske och andra sjukdornsalstrande '..
\f bakterier, hvilka städse eller vid kända till- W
$i"j fallen förekommaimunhålan. UJM* Dessa undersökningar gåfvo följande re-
W sultal: . *j"
(IV 1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid iiJ
"!■ 5% Stomatol i vatten, på 1 minut, af ...j.\jf 3% Stomatolpå 3 mii.uter. 1% Stoma- W
VJV tol hindrar i betydlig grad dessa bakte- yjjV.' riers utveckling.
\f/ 2) Imunhålan förekommandes. k. Mullers W
ii' kornnia-baciller dödas fullständigt af 3% W:l* .Stomatol på "2 minuter, af 4% Stomatol
Vf/ på 1 minut. W
ifa y) Tvfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi- \UW nuter vid 3% Stomatolhalt. 3% Stoma- JfaYV' tol hindrar tydligt bakteriensutveckling W
WÉV efter 1 minuts inverkan \&jp
:!* 1) Tarmbakterien (Bacterium coli) dödasal .» .
W ö% Stomatol fullkomligt efter 4 minuter.Mf
ifä 4°/ 0

— 5% Stomatol hindrar tydligt efter
:If 2 minuters inverkanbakteriensutveckling.
V?/ 5) Friedländerspneumo-bakterier,dödasfull- W
it'a ständigt vid 4% Stomatolhalt efter l'/2 %i/W minuts inverkan. 5% Stomatol dödar
w denna bakterie på 1 minut. W
W|i 0) Orange-gul Sarcina, dödas af 5% Stoma-

tol på 2 minuter.
\ff 7) Gula septiska streptokocker, dödas af W
i|V 6% Stomatol på 4 minuter. W/J!f S) Hvita septiska streptokocker, dödas af v-.%

W 5% Stomatol på 3 minuter. W
Ö> 9) Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- \k|>}V tol på 1 minut, af 4% Stomatolpå 11/.,I 1/., JJv
\f/ minut. W
W|V 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- $fij
:Iv matol fullständigtpå 2 minuter.
\f/ Resultaten af dessa försök visa, att kon- V*
tiV centrerad Stomatoli4%— 5% satt till vatten Wä
fYj 'ir ett verkligen godt desinfektionsmedel.
\f/ Angifna försök hafva af mig verkställts y/
tåV med professor Afanasjefis tillåtelse i hans tii
IV. laboratoriumvid kliniska institutet. ."«".

Vf? Doktor Jf. liasklno. W
S:t Petersburg den 20 Juni 1898. \fy

I Bretpapper|H
rikhaltigaste lager af utländska och lnhenT

Firmatryck utföres billigt,

Dahlbergs Pappershandel. |fp
Alexandersgatan 15. i>:

;"■:;

W:m, EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandel, Alexandersg

11^^ 1̂

PrenumereFa
på

FnpitlÉl
per telefon N:o 13 57 kl. 12-4

Prenumerationspriset för säsongen
.—maj) inklusive hembärning(sept

per månad 75 penni

$t!rj[~ Annonser emottagas å Programbladets

kontor ]\lik;u'.ls<futMn_M
tor) kl. 12- i, tel. n:o 13 57

Ifff IHWITHWfl

Ed¥. Ekberg.
H- '.'-__■________■__________■Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52
Helsingfors

S&ffl

Hotel Kamp.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.

Måndagen den 19 December 1898

Hotel Kamp,

Wiener Damen-Orchester
G. Richter.

Tisdagen den 20 December 1898

Program
Millöcker
Strauss
Fischer
Ziehrer.

1. Der arme Jonathan, Marsch
2 Phänomene, Walzer
3. Englisoh Festival Ouverture
4 Faschingsbeilage,Polka . ,
5, Lied, »Waldmeister" . .
ö. OfFenbaehiana, Potpourri. .

Strauss
Conradi

7. Zauberflöte,Ouverture Mozart.
8. Erinnerungen, Walzer Richter.
9. Pizzicati Gillet.

10. Musikalisohes Panorama, Potpourri. Döpfl.
11. Pinale, »Sonambula" Bellini.
12. Struwelpeter, Galop Houberger

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchesier
G. Richter.

Söndagen den 18 December EB9B

Program.
Richter.
Lanner.
Flotow.
Marenko

Waffen hoch, Marsch....
Schönbrunner Walzer....
Alle>sandro Stradella, Ouverture
Sur les rives du Weser, Polka
Ljungby horn, Balade....
Carmen- Potpourri

Priebarg
Bizet.

Audran.
Waldteufel
Kichter.

Tres joli, Walzer. H
Stimdchen . . .
Wiener Spaziergänge,Potpourri. . KomzakMTraumbilder-Fantasie......Lumby^H
Rrrraus. Galop Langentreu

7. Ouverture, Tanneahäuser" ....Suppé.
8. Deutsche Walzer Strauss.
9. Vision de Jeanne d'Are Gounod

10. Musikalisolies Lexikon,Potpourri . Richter.
11. Echt wienerisch in Lied und Tanz. Ziehrer.
12. Flaggensalut, Galop Strauss.

Program.
Directions-Marsch
Fidele Sängor, Walzer....
Ungarische Lustspiel- Ouverture
Abazia, Polka
Pizzicato-Gavotte
Repertoir,Potpourri ....

2 tr. upp (L'Urbaines kon-

|^AlliÉ_p"^«wJilÉfeWJ|

||Franska Lifförsäkringsbolaget g
||'|jR R A IN F 1U L U fl D Ä |llt,i
tf| Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. %
m Garantifonden: 98 miljoner Frcs. gg)
«f«b Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- gg*

ringar af alla slag. Genom samarbetemed J^■B§S sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL»Ur- S|o)
m badue et la Seine beviljas de försäkradevid &h

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
tfJsP hvilka fullkomligt säkerställa såvälden for-
im sfikrade och lians familj, som ock de per- gg,

söner, med hvilka lian ståriaffärsförbin-
® de)se för den oundvikliga förlust, som en gS?

t sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-
ler en olyckshändelse medföra. Bolagetefter-
skänker nämligen, såsom allmänt bekant, %gj)

Ä premierna för hela sjukdomstiden och utbe-
3g talar % af kapitalet, om sjukdomenär obot-
*0$ lig och resten vid dödsfall. *sSD
fgfö Bolaget LTrbaines försäkringar äro @h

därför särskildt att rekommendera för lier-
(^ rar affärsmän, (lii det gäller att säkerställa
igfö större affärsföretaj? genom lifförsäkring, gm

emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-
samma störingar svårare sjukdomsfall all-

>tts& tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- «gfi)
ges- och förlagsman stora förluster. &&(^ "

För dessaväsentliga fördelarerfordras
tfK& icke nägra extra premier utan endast att ggy

den försäkradeafstår från den årliga vinst- Jgf
ij® andelen.
(Äfå Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1 0))

Wf^flWlFfWl

Urlaub.
Riohtei'.
Keler-Bela.
Komzak.
Latann.
Kaulioh.

ii|. Ludv. Hartwä
Mineralvattenfabrik

Helsingfers, Alexacdorcg. 26.
Telefon 169.

■Tillverkningen står II
■under kontroll af filo- I
sofie doktor Hj. Modeen. Bl

'/wnwk Sadu " 20P:i

W>. /■■'>'' £lv ;ra a 15 o-i

Wilhelmina å
15 o:i

hos

Jacob Remeke

52. Telef. 2178. Helsingfors.
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