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Generalagentur för Finland, Hagas undsgatan 9..

1Tidning för Helsingforsm

Georg Wikströms skrädderiBad CEWTRJLL. Teatrar och Konserter. Östra Henrfksg.N:o 1.IXITJi.
—i
en

Lagret är stort och välsorteradt.
| Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-Varmlutts- och 5Basängbad rekommenderas höranvändes.Prisenberäknas myk-
ket moderata.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag,
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SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 2 September 1898 kl. 7 e. m

Första gäsuipptiitlandet af Herr EMIL HILLBERG,
Abonnement N:o 1.

För första (11-te) gången
JKunffsämnena,.

Skådespel i5 akter (8 tablåer) af Henrik Ibsen
Öfversättning

Personerna
HåkonHåkonsson, valdtill Norges

konung af Birkebejnarne
Inga från Vartejg, lians moder
Skule Jarl

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

Fru Ragnhild,hans hustru. . .
Margareta, hans dotter .
Sigrid, hans syster
Nikolas Arnesson, biskop iOslo .
Ingeborg, Andres Skjaldarbands

enka
Peter, hennes son

Fru Lindh.
Hr Sjöström.
Hr Malmström,
Hr Lindh.

Dagfinn Bonde. Håkons stallare .
Ivar Bodde, Håkons hirdprest. .
Vegard Varadal, en af Håkons

hirdmän Hr Carlsson
Gregorius Jonsson, lenderman,

Skule Jarls anhängare . . Hr Deurell.
Pål Flida, lenderman, Skule Jarls

anhängare . Hr Hultman.
Hl- Klintberg
Hr Erlin.

Guthorm Ingesson
Sigurd Ribbung .

Hr Swedberg.Jatgeb: skald, en isländing .
Bård Biatte, en liöfding från Ni

daros Hr Lindh
Sira Viljam, huskaplanhos biskop

Xikolas Hr Stavenow
Mäster Sigard, från Brabant, bi-

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

Borgare iOslo, Bergen och Nidaros. Allmoge.
Handlingen föregåri förstahälften af 13-de

ärliundradet
) Bisp Nikolas Hr Emil Hillberg.
Börjaskl. 7 och slutas omkr kl. 11 e. m

fe
"

i

Herr Adolf Berlin

Med uppriktig glädje och tillfredställelse
hälsa vi Adolf Berlin återkommen till svenska tea-

terns tiljor, hva^ei'- 1un rätteligen hör hemma och
hvars prydnad han iså många år varit.

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.r3 ffi
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SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
■ T IhP \f' nt T I\T U1Mikaelsgatan 1.

J UÄi&ÄAJIÄ Carl von Knorring.

STAHLBERCPs A.TELIER.
Jacob Ejtmgqtästs fotografiska fltclicr

fllcxanacrsfi. 19 (ing- fr. fiagasundsg. 2.)

JntjßS""' llvarf.ir ti;:i- imdert.Tknads Eotograii-
I |[f®Bjs atelier,efter atl endasi existerad) sä

111 kort tid. lililvit sa flitig besökt? Jo, därför att
jag arbetar enligt nya förbättrade arbetsmetqder

C ',1,-h i mm praktikanvänder de mest yppersta och
'(fl snabbi arbetande msi niment. låter hvarje por-
CO tratt genomgå nogran kemisk behandling och
3 omsorgsfull konstnärlig retmisehering, sann eg-"

nar stur uppmärksamhet al. an gtfva pej73on,erna
s_ gom skola fotograferas föfdelåktlga ställningar
Q) och belysning, härigenom erhållet1 jag portratt,
Q.som utmärka sig för stor likhet och som alltid

bibehålla sig oförändrade; den yttre utstyrseln-^
är fin och elegant. Profver a mina arbeten Élro

E utställda Ull påseende
Siiilrii Esplsnndgatan +

(0 iiiii<lt riiini Kapellet)
locel Strandberg,

bößttran.

G. F. GARLANOER.

Utför omsorgsfullt och till billiga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 2453.

Bodega Andaluza
N;o 28 Unionsgatan N:o 28

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

MJLGA.SIN I^U NORI2.
AXA LINDHOLM

Alexandersgatan 7. T. 638

WinEr och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
OBS.! enda specialaffär. Unionsgatan 17

Ledig annonsplats. LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Ledig annonsplats. Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat

Specialité: ORAVATTER.

p, T> TIVTIWWTI ÅTTT Fotografisk Atelier.
\j,9 A " ÅJ' JL, JwAÄjMi .lurJ&kAIkÄÅ. Porträtter ivisitkortsformat å G m.k9 pr duss.

Akta

Norra Esplanadg. 37. Telef 1727.
Yälsorteradt lager, billiga priser,

Hnfvuddepot af Dr. Labmanns un-
derkläder.

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

XH.Wickele
YINHAHDEL

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

N. Esplanadg.
(Catan/s hus.)

OD

N:o 1. Fredagen den 2 September

DANIELNYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
1898.

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Syyskuun 2 p. 1898

Ei ole naytantoa.

* o ■"

Kontor Mikaelsgatan N:o 3

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär
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Brudslöjor
kransar, band, spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval bos

Firma H. Elimin
9 Aiexandersgatan 9.

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491,

Rekommenderar färska varor allada=
gar. Billigaste smörgås & portions ser=
vering. Äfven för afhämtning.

Finsk fastslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt

ULLGARN
i fiere nyanser ocli 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. Flossa-
apparater å Fmk 8: — jämte tillbehör hos.

TH. NEOVIUS,
MikaelsgatanNo 2
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Ledig annonsplats

Franska Lifförsäkringsbolaget g
ILUR B A!NE, g
H Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. f|

Garantifonden: 98 miljoner Frcs. gg)
ÖS Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- @k

ringar af alla slag. Genom samarbete med Jfe^!^ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-
<t(Sb baiiie et la Seine beviljas de försäkradevid $jh

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, #2
(^ hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för-
rfg| säkrade och lians familj, som ock (le ppr-

söner, med hvilka han står iallarsförbin-
Vssp delse för den oundvikliga förlust, som en
iftj| sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-

ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- jkv

t^^ skänker nämligen, såsom allmänt bekant, \-£/)
(f(<& premierna för hela sjukdomstiden och utbe- gg))

taiar B/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- gjd
tjCfc' lig och resten vid dödsfall. i^
'(gS) Bolaget L'Urbaines försäkringar äro

därför särskildt att rekommendera för lier-
(^ rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
(tg| större affärsföretag genom lifförsäkring-,

emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- jd
v^S samma störingar svårare sjukdomsfall all-
(jg& tid medföra och hvilka ofta nog bringa bor- <g|)' ges- och förlagsmanstora förluster. i,-jvt För dessaväsentliga fördelarerfordras

icke några extra premier utan endast att Éfåh
den försäkrade Bistår från den årliga vinst-(^ andelen.

(ft& Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. É®j)

j Qarlvon ||
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Den enda värkligt praktiska SKRIF3IASKIN !
som finnes är

HAMMOND,
som skrifver såväl rysk som vanlig1 skrift

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter förFinland & Skandinavien

&oéa Böoßar för sä goét som
ingenting.

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

Till oerhövdfc billiga priser erhållas så-
lunda romaner och noveller af vara mest fram-
stående och ointj^ckta författare Banat en del
värdefull fackliteratur.

Hagelstams bokhandel.

Helsingfors.
Försäljningiparti och minut af endastäktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

Ständigt lager af färdiga

Beställningar emottages,
Nya Barngarderoben

2 Mikaelsgatan 2.
K. F. Larsson

JÉjL Herrhattar
rikhaltigaste lager,

English hat magazine"
Mickaelsgatan 4.

\^in och © é"
Punchhandel

Unionsgrat. 41 Tel. 2129

W. Poschehonow.

Flere olika staters flaggor iminiatyr,
lämpliga till

Ibordsprydnad
på lager och efter beställning från

SVEN STRINDBERGS flaggfabrik
Andrégatan 22. Telefon 1581.

fiN
Smäll!

Skräll!
JDörrslnt&rexi

?,CEicli£se"
St&ngef dörrar ljudlöst

Sven Strindberg.
Aiidreg-atan 2-2. T. 15 81.

fe « o 3

HARALD WASASTJERSAS Blomsterhandel, SKILNADEM 4.
BODEGA ESPANOU

Till salu hos
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Helsingfors den 2 septem-
ber 1898.

Programbladet vidtager i dag åter
med sin an- och ärorika värksamhet
för instundande teater- och muäiksä-
song.

Samtidigt inträder emellertid en icke
oväsentlig förändring i dess utkom-
mande. Svenska teaterns
har nämligen, om af konkurrensafund
eller af orsak att den ej ansett att
Programbladet tillfyllesgjort sin bestäm-
melse,beslutat utgifva eget program och
sålunda omöjliggjort Programbladetsför-
säljande inom svenska teaterns murar,
Detta arrangement har dock ej det
ringaste invärkat på vårt utkommande.Tvärtom. Det har endast gjort att vi
fattat det storartade beslutet att från
och med i dag utdela

200 exemplar gratis
utanför svenska teatern hvarje spekta-
kelafton, och uppmana vi den äradepubliken att benäget emottaga denna

vångåfva
och iandanom vara herr Arppu tack-sam för denna de nya sakernas ord-

oord-Ining eller, rättare wurTitJ
ning. Äfven har den nya^aeran''!
medfört en annan sak. Vi hafval
fått fria tyglar vis å vis våra teater-I
recensioner och äro ej vidare bundna
af någonelags hänsyn till „styrelsen",
utan kunna fritt utöfvakritik. Redak-
tionen har ock gått i författning om
engagerandet af en fast teaterkritiker,
den där en gång i veckan skall låta
sitt tindrande ljos skina. Du har
velat det George Dandin".

Por öfrigtkommer „Programbladet"
att såsom hittils innehålla program för
finska teatern, populära konserterna och
längre fram på hösten italienska ope-
rans.

Pigg och läsvärd såsom alltid er-
bjuder Programbladet sålunda fortfa-
rande de störsa förmåner för herrar
annonsörer, hvilka vi dessutom året om,
men synnerligast jultiden, skola ihåg-
komma genom lättlästa anmälare och
smärre krönikor.

Var nya konkurrent hr Årppes or-
gan skall helt säkert ock isin mån
gifta anledning till många glada stun-
der för våra ärade läsare.

Redaktionen
-♥«--.>--

BFotografiska Handels- och Fabriks- W.
§ aktiebolaget i Finland B
4 Helsingfors.r
A Fonografer.

Från Stockholms teatrar

Djurgårdsteaterns i Stockholm senaste
programBDindona har icke tillvunnit sig
nämnvärda lofördi tidningspressen, och
jag måste uppriktigt tillstå att jag de-
lar mina ärade kollegers mening här-
utinnan

Ja, det enda spär af tillfredsställelse
jag erfor premiäraftonen var denna
tanke: nSe så där, nu har den där
genren löpt linan ut. Något värrekan
dock omöjligen presteras.

"
Att en hel afton från scenen serve-

ras en anrättning, i hvilken hvarje in-
grediens är lasciv, det blir dock en
smula för mycket äfven för den för-
domsfrie. Ocb om man också skrattar
åt de lasciva tokerierna i förstaoch an-
dra akten under det ideliga fyrverke-
riet af en kvickhet, somisin art onek-ligen är briljant, så är det omöjligt

OPERAKÄLLAREN. Widdags- & Aftonkonsert. Table dhote & å la carte.
annat än att känna oblandad vämjelse
under den tredje. Ty det är sä långt
ifrån, att denna skulle komma med aå-
gon sorts moral ■

—
såsom oväntadtnaiva

recensenter påstått —
att den tvärt

om är fyld med de mest osmakliga
bland alla porniciösa anspelningar.

Stycket spelades för öfrigt på Djur-
gårdsteatern med fart och liF, och sär-
skildt är hr Ranft mycket härlig som
Rédillon. Fröken Gottschalck är en
Stilfull och

—
trots rollen — sympa-

tisk företeelse som Lucienne. Men för
resten är det just ingenting af intresse,
som presteras

Det är emellertid själfklart, att styk-
ket drar folk. Hvilket dock icke för-bättrar saken, utan tvärt om försärn-
rar den

Hr Ranft kan ha rätt i, att man ickebor ställa samma höga anspråk på en
sommarteaters repertoar som pä an-språksfullare sceniska konstanstalterMen monsieur Feydeaus Dindon« är

CLEVELANDI
är den bästa velocipeden.

■1*11» ■lIIIIM ■ ■
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AXEL PiHLGREN Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
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en medelstor 25 pennis Cigarr
säljes endast uti

Fredr. Edv. Ekbergs
Cigarrafar

52 Alexandersgatan 52.

Besök! Besök!

Hennes' Sa (11
Alexandersgatan 19 Hagasundsgatan 2,

Subbassemervtvåpungen. T^ufvudingång
från l?agasundsgatan

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

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

Besök! Besök!

Finska
Järnsängsfabriken,

EndaSpecialfabrik iFinland for

ftf-T* ""** _,i— i'-'i

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.
Betydligt billigareän de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandei'sgatan 50.

EMIL REHNBERG.
OBS.! Fullständiggaranti

Ledig annonsplats.

3obra

.1111(11

9 f. m. och

tméSåmMM
FLOR

(från Paris)
stort sortiment från 50 penni.

Tyller, 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
affäriärade damers ochkunders åtanke!

Konrad Björkegren
Hagasimdsgatan 2. Hennes hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

fw*ww?w*

Ledig annonsplats.
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Nytt lagrei*
för säsongen inkommet

O. Öländer
S3Eil:n.a.d-stor£fet S.

C. E. LINDGREN's
Borst- <3& 3F*o3aLS©lf£4.t>i*ilx.

Rödbergsgatän 9. BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

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

C E. LINDGREN.

Gr. JB*> StocMmusiJis "Welociped-depot
.*.***:

Swift"
Quadrant"

Diirkopp"
Nordstjernan" ||

m. fl
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Velocipeddelar o.
tillbehör istort

urval!

Egen reparations-
värkstad.

*"*****♥*♥♥*♥**s.
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&am6rini élestauranl
Största urval

Glasvaror
tiSI billiga priser

Ledig annonsplats *3%ya glasmagasinet
Mikaelsgatan 3.
vid Sidornwska affären

3.
OBS:

OSKAR ÅlEXSIZ.

en pjes som absolut icke passar pä nä-
gon svensk scen, stor eller liten.

Georges Feydeau, den skabrösa far-
sens oupphunne mästare ivåra dagar,
är född i Paris 1863. Han är altså
ännu en ung man. Betecknande för
franska förhållanden är att han ända
sedan januari 1804 är riddare af He-
derslegionen och officier d'Academie.

Det hade glunkats om att en fram-
stående Stockholmsteater i höst skulle
öppna säsongen på Göteborgsnyuppfif-
fade stora teater, men tyvärr är däraf
vordet intet. Direktör van der Osten
blir istället den lycklige. Han startar
där med sitt nya sällskap och börjar
med Grefve Esstex", ett skådespel af
Burgtheaterns herr Laube. Jag vill
ingalunda ställa något horoskap för di-
rektören, endast förena mig igötebor-
games önskan att herr v. der Ostens
nya förmågor bli honom mer vuxna än
hans senaste. Han har ju nu bland
andra fru Seelig-Lundberg att bjuda på.

H. n.

-4«» fr—

Notiser
— Svenska teaterns „styrelse" och

personal är för instundande spelar så-
Imicia sammansatt

Direktör: hr Ang. Arppe. Intendent:
hr Oskar Malmgren. „Dramaturg" och
sekreterare: frih. Arvid af Schultén.
Skådespelare:hrr AdolfBerlin (som gäst

för säsongen), Carl Carlsson, Carl Deu-
rell, Alarik Erlin, Einar Fröberg,Axel
Hultman,GunnarKlintberg,EmilLindh,
Knut Lindroth, Ernst Malmström,Axel
Precht, Victor Sjöström, Arthur Stave-
noiv, Mauritz Svedberg och Harald
Svensson.

Skådespelerskor: fruarna Ida Brän-
der, Sigrid Eliason, Agnes Lindh, Hil-
dur Stavenow och Grabrielle Tavast-
stjerna; samt frkn:na Aina Bergroth,
Ina Bock, Emmy Bonnevie, Lisie Lil-
jander, Martha Lodenius, Naéma Pal-
dani, Götha Söderström och Jenny
Tschernichin.

Sufflör hr Axel Hallberg

Inspicient: hr Victor Sjöström,
Garderobiére : fru Charlotta Forsman.

—
Hofkapellmästaren Richard

Strauss har på tio år engagerats vid
k. operan iBerlin.

— Ibsen-teatern hade föga lycka
med det nya skådespelet Der Erdgeist"
af Wedekind iHamburg.

— Ett tendensstyckeDer Schul-
direktor" af E. Zabel och A. Bock,
hvilket uppförts a skådespelshuset i
Frankfurt am Main, förmådde icke af-
locka publiken något lifiigare intresse.

— Wagneis opera Rheingold,,
har uppförts som konsert å k. konser-
vatoriet iBrässel och väckt utomordent-
ligt liflig anklang.

— En ny opera 11 Gladiatore"
af Orefice gick öfver scenen å hoftea-
tern i Madrid utan att väcka något
starkare bifall. *

— Paris' teatrar. A Odéonteatern
har Oehlenschlägers skådespel „Hakon

Jarl" uppförts under titeln Les faxn
dieux".

— En ny burlesk The Magi-
strate" af Arthur Pinero, öfversatt till
franskan af Pierre Berton, roadepubli-
ken å Cluny'teatern. — Ambiguteatern
har för första gången uppfört det nya
skådespelet La corde de oou" af A.
Jaime och E. Pourcelle.

— A Stadttheater iBern har Su-
dermanns tragedi Johaianes" med stor
framgång uppförts för fullsatt salong,
ehuru därvarande teaterkommission in-
lagt sin protest mot st3roketsuppförande.

— Sudermanns tragedi Johan-
nes" uppfördeså Stadttheater iRostock
till firande af öfverregissörenKarl Ha-
bermeyers 25-åriga jubileum.

— Ä Thaliateatern i Hamburg
skördade skådespelet Tliörichte Liebe"
af W. Wolters och K. Gjellerup lifligt
bifall, hvilket dock mer gälde spelet än
själfva stycket.

-4.<» * .£-

Pappers-
N. Esplanadgatan 43.

MidtemotNya Teatern
Telef, 2450.

Väiförsedt lager!

MARIEBAD
Mariegatan 13.

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

Ledig- annonsplats.

TH. WULFFS
k Ritmaterialiehandel

Billiga priser!



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

Oiåiåfcååiåiåiååfciyåååååyåilåå

Prenumerera
på

fropito
per telefon N:o 13 57 kl. 12-4. Ledig annonsplats.

Prenumerationspriset för säsongen
(sept.— maj) inklusive hembärning

Fmk 5:
per månad 75 penni.

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

|Tff^l|ffff|f»|^ff^f»l|^ff^fl

W INTYG. Nj?"$? Ett mig tillsändt munvatten ..Stomatol", .!'
livars sammansättning är mig bekant,har jag \f/j/ii undersöktmed hänsyn till dess inverkan på dj'å/Ii °'''ca septiske ocli andra sjukdomsalstrande V/f.ls bakterier, hvilka städse eller vid kända till- \f/iW fallen förekommaimunhålan. tfåv

ji Dessa undersökningar gåfvo följande re- j\.
9. \ sultat: \f/
f 1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid tfåy>i 5% Stomatol i vatten, på 1 minut, af
t. y 3% Stomatolpå 3 minuter. 1% Stoma- \f//i\ to^ Mndrdr i betydlig grad dessa bakte- SXijf; riers utveckling. *J*H\ 2) Imunhålan förekommandes. k. Mullers \ff/j\ komma-haciller dödas fullständigt af3% WÉV

Stomatol på 2 minuter, af 4% Stomatol }V
f}\ påiminut. \f//i\ 8) Tyfoidfeberbakterier dödas efter S mi- Wé>'"P nuter vid 3% Stomatolhalt, 3% Stoma- V.'F.^y tol hindrar tydligt bakteriensutveckling \ffåi efter 1 minuts inverkan
;: 4) Tarmbakterien(Bacterium coli) dödasaf *I*

K \ 60,'O Stomatol fullkomligt efter4 minuter. \f//\ 4%— 5% Stomatol hindrar tydligt efter WÉV
1; 2 minutersinverkanbakteriensutveckling. :!'* \ 5) Friedländerspneumo-bakterier,dödasfull- \f/ständigt vid 4% Stomatolhalt efter 11,.,I 1,., W4Vyjy minuts inverkan. 5% Stomatol dödar . ff|\ denna bakterie på 1minut. \ //i\ (i) Orange-gul Sarcina, dödas af 5%Stoma- t'å
j\i tQIl'å 2 minuter.

* *
f.l\ "i) Gula septiska stre]itokocker, dödas af \ //IS 6°,0 Stomatol på 4 minuter. t >
/AV -S^'3- septiska streptokocker, dödas af J.'f* s°/o Stomatol på 3 minuter. \f/(toy 9) Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- £|>± tol på 1 minut, af i% Stomatol på 11/-.I 1/-. }Vtyy minut. ~ ylf/i\ 1()) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- «JV;?; matol fullständigtpä 2 minuter. JJ*M\ Eesultaten af dessa försökvisa, att kon- \f/centrerad Stomatol i 4°.,,—5% satt till vatten WiV>T; är ett verkligen godt desinfektionsmedel. W
ff> Angifna försök hafva af mig verkställts \f//å\ rae>i professor Afanasjeffs tillåtelse i hans ilåjk laboratorium vid kliniska institutet *!'H\ Doktor M. A. Raskino. \\'fS:t Petersburg den 26 Juni 1898. M>

Il Brefpapper
%% rikhaltigaste lager af utländska och inheni-
Ifå ska sorter, linjerade och olinierade^^l

Fintnatryck utföres billigt.

Dahlbergs Pappershandel
Alexandersgatan 15.

52 Alexandersgatan 52

Helsingfors
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instrument

±*iÄ

den bästa

?SSJ*t'ZSJm^S¥MSS!&!MBt

jR HER MANLJNDeH^B
I

*** Specialaffär för ■
I % Artist- och Mitmateria^^M\ @ir£elßesticfi s&m som inarje slag- af tffiilmatoriok

bör man naturligtvis iilltii! kfijia i

m lftitinaleriali^lia.iulclii^Henär densamma såsom varande »SPECIALAFFÄR- ovillkoi%«.,. i^H
j P Malcinalislva^^j

m^^^mm^^mm^s^^^^mm;^^sss^m^s^m
Östra Henriksgatan

Geodetiska

Glödritningsapparaten

den bästa
erhålles endast hos Herman Lindeli, Helsingfors

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

3FLÖISLAvg. Ludv. Hartwall.
Sadu a 20 piMineraivattenfabrik
Elvira å 15p:iHelsingfors, Alezandersg. 26,

Telefon 169 Seine de Hol-
lande a 15p:iTillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

hos

Jacob Remeke.
niiiiiiinimiiiiinimii imii numm

52. Telef. 2178. Helsingfors.

iyJF.T,TJ^se!riig:

IR Herman Lind^^
Erityis liike

ICaiteilia ja IPi£nistustarf>eita*3Carptå!iQJa ja myöskaikeniaatuisia oßUrustusiarpeita
ostetaan tietysti aina

"e^ Plinistiistarpeideiikaupasta m«
Syjstä siitä etta saina niin kuin oleya ERITYIS-UIKE välitämättöwäsli

Starjoa siim-i» takavs parhaasta tavarasta.

Matcmaatillisia & Geodetillisiä keinokaluja. [
Itä Henrikinkatu. .

. it-i-.v-i-i-.

jj^^Ksa^B&^jrjsa«s*ijifiraf*ani;BaEaßa»*i3

Hiilipiirustuslaite
on välttämättö- D fWU on välttämättö,
inästi paras 51

"^011liL_^^^^^^^^Bmästi paras
saadah aiaoastään //er/wm Lindeli'illa Helsinki
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H:fors 1898, Hufvudstadsbladets Nya Trycken"

<i3
r-H

O

JM

-;.ce.
Ä " ■

ra

S.éico cc n c
RtDUIB

-C
*0


