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Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
A

/BAd\/CENTRALA
/ Tarmlufts- och \

f Basäo^bad rekommenderas. \. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 12 Fredagen den 30 September

DANIEL NYBLIN, FOTOGEÄP, Fabiansg1. 31.

SVENSKA TEA ERN. !
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Hr Mflmströn Q, C3D
Matilda, hans hustru Fru Bränder J^e3 00

in

C/3oj
å.une Hiller, likas sällskapsdam .Frk .Söderström

Hr Svedberg
r3
s—oFrk 't/5 05venow

von Sonnenfels RothmviK 5— I

CD
W

■enm
SL.a.Kurt v t+E

Schäfer

73fieif von Reiflingen, löjtnant
Hr Fröberg
Hr Hultman
Hr Preclit.

o
Dtekare

CTCS H
—

l

OJb'rans Kram

■■■■■ :Or>
— '

Anna ÖPft tjänst hos Heindor (FruLindh.[Frk Bergroth

Handlingen försiggår ien landsortsstadiTysk- E
3land inärvarande tid

Börjas kl. 7,80 och slutas oinkr. lO,bo e
SUNDSTRÖMS fotografiatelier

Fabiansgatan 27.

SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
Al!a dagar ||Ä| D||fäm§^

Middagskonsert nqiei namp
från ki."/24— V26 e. m. af_ Wiener Damorkestern. 8 e

stAhlbergs jltelier.
lacob £|angqDiSls fotografiska Jltelier

fllcxandersg. 19 (ing- fr. 6asasunasg. 2.)
Utför omsorgsfullt oeb till »illiga priser allt fotografiskt arbete såväl

inom som utom atelieren. Celefon 2453.
Servering af uteslutande äkta na.turwin.er, frukter,

läsMdrycMer m. xn.

Wasetiiuska gokt^anäeln.
MA.GA.SIW I>U NORJD.

SBBT>J/>1 LINDHOLM

Alexandersgatan 7. T. 638

ivarinr liar umliTleclcnads lnti>i;Tali-
efter atl endast existeradt si

Ifinco^mnTlirvil sa flitigt besökt? Jo. därför an
I jag arbetar enligi nya förbättradearbetsmetodei
c 'ocli imin praktik använderde mest yppersta ocl;
\if) snabbi arbetande instrument, låter hvarje por-
U) trött genomgå migrän kemisk behandling ocl
3 omsorgsfulJ konstnärlig retouschering, sam* eg-

i"^ nar stor iippm&rksamhei ål an gifva personerna, som skola fotograferas tördelaktiga ställningai
I<U och belysning, därigenom erhåller jas porträtt
10. snni utmärka siK för stor likln-i och som alltid

VINHANDEL.
Norra Esplanadg. 37. Telef 1727.ißs.! 6nda specialaffär

ÄRRÅKS PUNSCH,Välsorteradt lager, billiga priser,Äkta bibehålla 3ig oförfta-^
är fin och elegant

£ utställda till påseend Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.Södra Esplanadgatan 4

i' emol KapHlni
Viner och spirituösa

åirekt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

]irisbelöut med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris i^Diplöme dlionneur) vid ut-
ställningeniBordeaux 1895.

4xel Strandberg, Ensamförsäljn. af Jonvins & C:o's i
Grenoble världsberömdahandskar.ras p

Unionsgatan 17 begärai

N. Esplanadg. 13€T> TlVlKf WT^TI Å TIT Fotografisk Atelier.
# JtT " -*^ -X- Jm^JM-A» i AiÄIA.Ai Porträtter ivisitkortsformat å & ISllSy pr duss,

Ic £'ti 5 oj

u
b

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffår

SUOffl. TEAÄTTERI.
Perjantaina Syyskuun 30 p. 1898

UTI
(L'Avare.)

nä37töksinenkomedia. Kirjoittanut Moliére,

Henki1 öt

Harpagon, Cléanten ja Elisen isa,
Mariarmen kosija ....Adolf Lindfors

Cléante. Harpagonin poika, Mari-
armen rakastaia Knut Weckman
Harpagonin tytär, Valéren
lemmitty Lilli Högdahl

å.nselminValére poika, Elisen
sulhanen Oskari Salo

Marianne, Cléanten lemmitty, jota
Harpagon kosii. . . . .Kirsti Suonio,

Anselme, Valöranisa Eino Salmela.
Frosine, naimistemppujen toimit-

taja
Herra Siimon, kaupustelija . . . Eino Salmela.
Jacques,Harpagoninkokki jakuskiTaavi Pesonen.
La riéciie, Ciéanten palvelija . . Aleksis Rautio.
Claude, Harpagoninpiika . . . HilmaRantanen.
Brindavoine \ Harpagonin pal- /Hemmo Kallio.
La Merlyche/ velijoita Närhi.
Komisarius Tisakki La,ttu.

(Tapaus Pariisissa Harpagonin talossa.)

Georg Wikströms &krädderi
Östra Hciiriksg'. N:o 1.

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

Pisin välmaytös toisen ja "'!, 4 ja

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B
ja loppuu k:lo !-11.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3
F. GARLANOER.

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl

N:o 28 Unionsgatan N:o 28
Bodega Andaluza

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

Firma H. Ellmin
9 Alexandersgatan 9.

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491,

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

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

Största lager odekorerade föremål för glöd-
ritning och träskärning. Färger för trä och 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 K&doin strumpor, koftor,
tröjor, gosskostymer, barnklädningar. JJeställllill-
gar på all slags inaskinstickniog emottagas.

Nålar till alla slags stickmaskiner
Wiborg, Alexanäersg. 27
Åbo, Slottsgatan. 27.
Helsingfors, Blikaelsg'. 2.

TH. NEOVIUS.

[gö o» "q. ra -g -c=3
"

c/j . " :o ra *

od

Uppseendeväckande
Nyhet!

Knickerbocker Braces
(Eleganta) (Hållbara)

Sundhets-Hängslén
Utom det att de äro lätta

och bekväma att bära, för-
årornas afrundning och bröstets hopklämning samt
åstadkomma därigenom en vacker och rak kråpps-
hållning äfvensom underlätta inandning. Oumbär,
liga, för hvarje människa, såvälmanlig som
kvinlig.

Oskar Durchman.
Enda partiförsäljare iFinland. Mikaelsg. 1. Kirurg

afd. o- Droghandeln, vid Salutorget.

Helsingfors.
Försäljning iparti och minut afendast äkta utländska

l:sta VINER &
SPIRITUÖSA."populära Konserten
Ständigt lager af färdiga

{iiit iiii iv.4KASTJF.R\AS lili.inslN-liiiiiili'l. S K LLLUJIå-L
BODEGA ESPANOLAFilharmoniska Sällskapet

Pmdermedvärkan afpianistenhr tgmont Hartmuth

gifves
Lördagenden i Oktober kl. V* 8 e. m

Societetshuset

Wagner,
Paderewski

Program:
Ouverture till op. Rienzi" . .
Menuet
Solo, för flöjt

(hr Aisto Veronesi.)
Tre orkesterstycken ur „Sigurd

Grieg,Jorsalfar"
Förspel(I kungaborgen.)

Intermezzo (Borghilds dröm.)
Hyllningsmarsch.

Paus

Hartmann
Chopin.

Ouverture,Eine nordisch^lee^
fahrt I

a) Nocturuo (F dur)
b) Ballade (Le roi de j

Thoule)
c) Preludium och I

CD

.Liszt,

HartmuthScherzo)
(Hr Egmont Hartmuth.j

Ballet-suite (ny) Glazounow,
Préambule. Marionettes. Pas cTaction.

Danse orientale. Polonaise
Paus

a) Verdorben, gestor-] urop;Die (
ben" ( Königskin-<Humperdinck

b) Hellafest J der' [
Moment musical
Marche militaire francaise

Schubert.
Saint-Saens

BABIKIÄBEIi
Beställningar emottages,

Nya Barsigarderolben
■_' Mikaelsgataii r^HLarsson

Moderna

Herrhattar
hin iii i ' '
hat magazine"

Mickaelsgatan 4.

t(åin och © ®v Punschhandel
Unionsgat.41

W. Poschehonow.

Flere olika staters flaggor iminiatyr,
lämpliga till

bordsprydnad
på lager och efter beställning från

SVEN STRINDBERGS flaggfabrik
Andrégatan 22. Telefon 1581.

WfiP

Den enda världigt praktiska SKKIFMASKIN
som finnes är

HA3MMOND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Pinnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter förFinland & Skandinavien

fåoéa 6öc£er för sä goåt som
ingenting.

Re^tupplagor af en mängd böcker, till-
hörande Wentzel Hagelstams förlag, realieras
intill den 1 januari 1899 med 50 procents
rabatt och. därutöfver.

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

Hagelstams bokhandel.

Smäll!
Skräll!

U"örrslutaren

stänger dörrar ljudlöst.

Sven Strindberg
Andregatan 22. T. 1581.

Tel. 2129

Till salu hos

—
s

C»

OQ>-
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Programbladet

och

Svenska teaterns program

Dir. Arppe tål ej konkurrens. Så-
som vi i vårt första nummer påpekade
försäljer svenska teaterns „styrelse"
från och med detta spelar

egna program
till det honetta priset af 10 finska pen-
ni, samtidigt som de styrande förbjudit

»Programbladets" tillsaluhållande
inom teaterns murar. Bekant är äfven
huruledes vi ej häraf läto oss afskräc-
kas från att fortsätta med vårt blads
ärorika tillvara, utan fastmer numera

gratis
tillhandahållapubliken Programbladet"
hvarje representationsaitonutanförsven-
ska teatern genom egna kolportörer.
Detta kunde dir. Arppe's annars rätt
goda digestionsorganer likväl ej smälta,
hvarför han beordrade sin rikt silfver-

smiddaportier att noga tillse att „Pro-
grambladets" kolportörer ej finge stå på

hans (sic) trappa.
Men det hjälpte ej. Hr Arppe & Co:s
ljusgröngulhimmelsblåa affischer hade
ingen åtgång och gåfvo ingen —

rakt ingen ränta.
Alla försågo sig naturligtvis med „Pro-
grambladet", Helsingfors enda organ
för dess teatrar och konserter.

Nu voro goda råd dyra — dyrare
än teaterns räntslösa affischer. Och
se, den sig så kallade direktionen fick
för alla unders skull en gång ivärlden

en ljus idé
och beslöt att teaterns program icke
skulle få utdelas eller säljas — åt
hvem det än vara må — förr än kl.
7 e. m. hvarje spektakelafton, varande
i den naivt oskuldsfulla tron att äfveo„Programbladet" härigenom icke skulle
kunna innehålla teaterns program.
Svenska teaterns personal hotades med

stegel, hjul och spanska stöflar

Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-
bolaget i Finland Helsingfors.

JTotoifra.jS.ska artiklar
oclbu

Ponog-rafer.

i händelse någon vågade skvallra ur

skolan, och arbetarena på det acoidens-
tryckeri, där teaterns program se
dagens ljus, hotades ined afsked. O
sancta simplicitas!

Men hvad hände? Jo, det storartade
resultatet blef att „Programbladet" så-
som hitintils en timme före representa-
tionens början har utdelats och fortfa-
rande kommer att utdelas innehållande
svenska teaterns fullständiga program.
Hvem är nu den

Dreyfus,
som vågar utlämna dessa farliga borde-
rauer? Ja! den gåtan kan ju hr Arppe
och hans generalstab till tidsfördrif
söka gissa, och lyckas han lösa gåtan,
föreslå vi till

deportationsort

för den oförvägne — säte och stämma
i ndirektionen".

En sak till ville vi iall vänlighet
äfven föreslå till hr Arppes

begrundande.
Det är, huruvida han anser sighandla

i den teaterbesökandepublikens intres-
se med slikt handlingssätt vis å vis tea-
terns affischer. Äger ej publiken

rättighet
att fordra att på förhand hafva reda
på de iresp. pjeser uppträdande per-
sonerna, och de roller de för aftonen
innehafva. Man skulle åtminstone så
tycka.

Framtiden
kommer väl att utvisa huru densamma
betraktar saken.

Redaktionen.

är den bästa velocipeden

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote & äla carte.

SundströmJ s



AXEL PIHLGREN Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
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A. V. Eklund & C:o.
Skilnadsg-atan19. Telefon 310

ATilsorteradt lager af
Viaiei- i& Spirituösa

billiga priser

Besök! Besök!

Horns' Sa iilia ar
Alexandersgatan 19 Hagasundsgatan 2,

subbassementYåRingen.
från T^agasundsgatan.

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

Saluhallarna öppna: Helg-fria dagar 7
f. m 10 e. m. Söndagar 7—
6—lo c. m

Besök! Besök!

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland fdrftaJTfTjf åilliliyiarfrJ^ JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.
Betydligtbilligare än deutländska.

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan50.

EMIL REHNBERG.
OBS.! Fullständig garanti.

000000000
Swift"llorgå-Porter.

Quadrant"
Vällagrad. Diirkopp"

Välsmåkande,

Efterfrågad, Nordstjernan"
Omtyckt, m. fl

©©o©©e©o© &4,+++4,&«,+4,v+**& 'i,

&amdvini tfäestaurant

9 f. ni. och

fe&ii*.tM>,,*li*.j>*

FLOR
(från Paris)

stort sortiment från 50 penni.—
«""►-

Tylier. Sidenblusar, Kravatter,
Fichus, Corsetter, Handskar,

Chiffon, Grep, Sammet,
allt hemkommet förni., m

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
Hagasuntlsgatan 2. Hennes hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

IWWWWIPWIW1

"^ Champagne

3 Mont de Bruyére
säljes iminut hos de flesta Herrar handlande.

Serveras å alla större hotell & restaura- jjj
tioner. Partilager hos s«J

o Ernst Tollander.
ö S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. 7^

J

m-;- ■Kååm,
\ jm SmWk

Nytt lag-er
för säsongen inkommet

O. Öländer
Sleilm.a.d.storgset 3.

C. E. LINDGREWs
Borst- kSc; Penselfatorils.

Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

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

G- E. LiNDCRE®!.
G.F.Stockmanns Veloc£ned-dl(*nnl:. *************** Huid^LindforsVelocipeddelar o.

tillbehör istort
o
■3
(flreurval!

CD
Egen reparations=

värkstad

*4?*4-**"*"*"#**g-*** Helsingfors, Berggatan 10,

Ledig- annonsplats.
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sucner, arresteras och iöres som rekryt,
till kasernen. Dit följerhonom en god
vän, kompositören Roland, och några
andra, som samtliga kommai en in-
vecklad situation, ur hvilken Tourbillon
befriar dem genom en bekännelse. De-
taljerna kan man icke godt skildra. Vi
kunna endast önska författarns, att de
äfven vid följande föreställningaraf sitl
opus skola röna samma framgång som
i går. Säkert är det visserligen icke,
om icke publiken är vid samma goda
lynne, som härvarande premiérepublik,
hvilken framkallade författarne uppre-
pade gånger efter hvarje Rktslut. Mcdl
små förändringar kunde farliga klippor!
aflägsnas ur den uppsluppna farsen. Vil
skulle för öfrigt vilja tillrådahr Kraatzl
att icke hädanefter inlåta sig på fran-l
ska förhållanden, på det område haj
slagit in på iDie Logenbruder" (OiJ
densbröderna) behagar lian 0.-^s bäst^fl

Bref från Wiesbaden
Iseptember 1898,

Residenztheater, som utvecklar en
rastlös värksamhet, kunde i går upp-
vakta med ett alldeles nytt arbete af de
bekantalustspelsförfattarneKurtsKvaatz
och Heinrich Stobitzer:Mamselle Tour-
billon", fart* i tre akter, som efter sitt
här genomgångna eldprof torde vinna
insteg på en mängd scsner. Och går-
dagens föreställning var ett hårdt prof,
ty på länge har icke någon så farlig
komedi uppförts pä tiljorna. Man må
icke tro att franska förebilder drifvit
författarne för långt; det farliga hafva
de lånat från det politiska området. I
nuvarande tid gör sig en fars med per-
soner ur franska skandalaffärer synner-
ligen dåligt; författarne ha icke skytt
att bredvid den berömdepetit sucrier
framföra pä tiljorna figurer och scener
ur Zolaprocessen. De halva därvid,
bortsedt från några ömtåliga repliker,
lagt i dagen stor skicklighet och t.
ex. med komisk efterapning af franskt
storhets- och hemlighetsmakeri uppnått
vackra effekter. Därvid göra de sig
dock skyldiga till några smaklösheter,
som de lätt skulle kunna aflägsna.

B. T,

-*«"»-

Om innehållet är icke mycket attsäga.
En chansonett, mamsell Tourbillon, upp-
träder ikarlkläder, tages för den lille

t o grafiat eIie r.

Fråga efter och rök
Cigarren

La Nianola,
Wilhelmina,

La F!or,
£1 Sigero.

Flo ida.
La Oonstlllidad

Fred.Edv.Ekhertj>s
('i()(irrhumlel

52. Alexandersgatan 52.

Största urval

Glasvaror
till billiga priser

<3£ya glasmagasinet
Mikaelsgatan 3.
vid Sidornwska affären

3
OBS:
OSKAK ALEXSIZ.

tis af bladets egna kolportörer
utanför svenska, teatern.,
hvilket alla teaterbesökare benäget
behageda observera

— Fröken Märta Petrini den äf-
ven hos oss högt uppburna sångerskan
kommer inom kort att afresa från Sve-
rige för att till en börjanuppträda un-
der en kortare sejour iPetersburg och
därefter tillträde ett 3-årigfc engagement
i Stuttgart. Innan dess skallhon dock
göra en afskedsturné genom Norrland.

— Gluntarne på scenen. Å för-
lustelseetablisseinentet Operettens teater
i Köpenhamn inöfvas för närvarande
ett sångspel, omfattande alla Wenner-
bergs G-luntar och hvari IG personer
skola uppträda i dräkter från 1840-
-talet.

Notiser. iWien uppförde
MiTTT^T sept. Richard Nordmanns GeHiiillcne Engel", hvilket stycke för flera

mer att, såsom vi tidigare medde- är sedan vid sitt uppförande å Volks-
theater väckte så stort uppseende, tele-

lat, under instundande säsong hvarje graferas till Berliner Tageblatt. Ingen
representationsafton Utdelas gra,- kände författaren, han bevarade på det

strängaste sin anonymitet. Jagten ef-
ter författaren sysselsatte då imånad-
tal prässen och publiken, till dess det
upptaktes, att författaren till det effekt-
fulla stycket var regissören Langkam-
mers fru. Stycket hade äfven nu sin
forna starka värkan.

— LustspelsförfattarenAlbin Va-
blarégue i Paris har afslutat en ny
vådevill i tre akter L! é tude Tooasson",
som han åter författat i kompani med
Maurice Ordonneau. Detta är nu redan
det sjette stycket, som de lyckliga för-
fatiarne skrifvit tillsammans. De fem
första styckena inbragte den lilla nätta
summan af 300,000 francs. Deras
Poupée", som älvenBerlin snart skall
lära känna, skrifver Berl. Tageblatt,
gafa den 31 avg. lör 200:de gängen i
Paris, medan man iLondon redanupp-
fört stycket 75 gånger.

— Publikens val. Publiken i en
engelsk städ tilläts för ej länge sedan
föreslå nummer för ett konsertprogram.
Vid detta tillfälle erhöll en symfoni af
Rubinstein 143 röster,ca dylik af Schu-
bert 55 och en af J3eethoven 2 röster.

Programbladet kom-

TH. WULFFS
k RitmaterialiehandelPappors-

N. Esplanadgatan43.
MidtemotNya Teatern

Telef, 24 50.
Välförsedt lager! Billiga prissr!

MARIEBAD
Mariegatan 13.

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

S^^^S^^^tia*
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Dahlbergs Pappershandel
Aiexandersgatan 15
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ijn Herman Lindell Hl
*i 'i » ii» I im ni i iii ii i^BBirfiefåesiicfi såväl som hvarje slag af <$itmaferial

bör man naturligtvis alltidköpa i

Mifmaterialfeliäjicle^^H
enär densamma såsom varande »SPECIALAFFÄR" ovillkorligen

största garanti för bästa vara^^^^^H^^H^BP Matematiska &^GcuildN^^^^^^^B
!€

Hotel Kärnp.

Wiener Damen-Orchester
Geschwister v. Bugånyi.

Fredagen den 30 Sept 1898

Program
Castaldo-Marsoh

(Die beiden Savoyarden" Ouverture Offenbach
Suspinul (Seufzer) Walzer

i. EriunerungenanEichWagner's Tann-
häuser

5. Hast du mioh lieb, Lied
(Piston solo.)

0. Ouverture z. Öp. Die Stumme von
Portioi"

7. Weana Mad'ln, Walzer
8. Ftir lustigeLevt, Grosses Potpourri Komzak,
9. Das erste Geständniss, Idylle

10. Gretchen Polka frnc,

11. Russische rornanze
12. Schluss-Galopp

i| Brefpapper^H
ip rikhaltigaste lager af utländska och inhem-f§| ska sorter, linierade och olinierade.

Firmatryck utföres billigt,

M

Novacek

Ivanovioi

Hamm.
Bölim

(Yuber

Ziehrer

Jungmann
Krakauer
Dostovsk
Fahrbacl

.'/ Ktt mig tillsändt munvatten „Stomatol".
\f/ hvars sammansättning är migbekant, liar jag y/
£Vj undersökt med hänsyn till dess inverkan på MFå
3!r olika septiske och andra }J.
\f/ bakterier, hvilka städse eller vid kända till- \f/
ii'j fallen förekommaimunhålan.
V/ Dessa undersökningar gåfvo följande ve- /?!?,
\(f sultat: WKolerabakterier, dödas fullständigt vid H2

5% Stomatol i vatten, på 1 minut, af Jlf3% Stomatol på 3 minuter. 1% Stoina- Wto^mife^iin^vtliig i;-rad dessa bakte- Kfä

Imunhålan förekommandes. k. Mullers
komina-baciller dödas fullständigt af 8% £|i
Stomatol på 2 minuter, af 4% Stomatol
på 1 minut. \*/
Tyfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi- £|^
nuter vid 3% Stomatolhalt, 3% Stoma- vlv'
tol hindrar tydligt bakteriens utveckling *f/
efter 1 minuts inverkan |C|V
Tarmbakterien (Bacterium coli) dödasaf
6% Stomatol fullkomligt efter 4minuter. \|/

é
si/

4%— 5% Stomatol hindrar tydligt efter tiv
"2 minuters inverkanbakteriensutveckling.
Friedländerspneumo-bakterier,dödasfull- \'/ständigt vid 4% Stomatolhalt et"ter V-/2 <ji
minuts inverkan. 5% Stomatol dödar vlv
denna bakterie på 1minut. w

B) Orange-gul Sarcina, diklns af 5" 0 oLuniiL- %yMM.':■*■, tol på 2 minuter. "
1yr 7) Gula septiska streptokooker, dödas af \f/ 1fifjf 6% Stomatolpå 4 minuter. £|V :

t»> 8) Hvita septiska streptokocker, dödas af 3». |
W s°/o Stomatol på 3 minuter. W i

WJ> 9) Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- t!§^.V, tol på 1 minut, af 4'>/0 Stomatol på i',., ?"K-
:t? minut.

" \f/ i
ii'f 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- £$>
}V. matol fullständigt på 2 minuter. Jlf i»;J Eesultaten af dessa försök visa, att kon- WWli centrerad Stomatoli4%— 5% satt til] vatten (iji

är ett verkligen godifc desinfektionsmedel. 'v

Wf Angifna försök hafva af mig verkställts Wtli med professor Afanasjeffs tillåtelse i lians WJ}>
laboratoriumvid kliniska institutet. 31'

W Doktor JJf. .1. Rashino. WyW S:t Petersburg den 26 Juni 1898. Mv

Hotel Kamp.

Wiener Darnen-Orchester
Geschwister v. Bugånyi.

Lördagen den I Okt. 1898

Program
MillockerFtir's Vaterland, Marsch

Ouverturez.Öp. Figaro's Hochzeit" Mozart
Sphärenklänge, Walzer Strauss
Wien mein Sinn, Potpourri Kréutzbererer
Gute Nacht du meinherziges Kind

Lied
(Piston solo.)

Ouverture z. Öp. Ä Fidelio° Beethoven

1. In Sturm u. Dräng, Walzer Komzak
8. Saisonbilder, Grosses Potpourri . .l(lischer
9. Japanisoher-Hochzeitsmarscli Translateur

10. Samtpfötclien,Pblkamazui Helmesberger
11. Einzugsmarsch a.d.Öp. Tanhäuser" Wagner
12. Sturmisch inLiebundTanz, Galopp Strauss

■
" 9

iagfors, Alesuderag. 26,

./Wn ra». a°'" ä2O p-i I

Telefon 169. Wilhelmina

Frcdr. Edv.

instrument

Glödritningsapparaten
lUißä£åf n Rnf^" är ovilkorligen
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H:fora 1898, Huvudstadsbladets Nya

$IBageri&Konditori
Ikf*

Åug. Indy. Hartwall
Mineralvattenfabrik

15 o:iTillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

hos

I Jacob Rem

Ekberg.

Helsingfors

l| C Herman Liimde^l Cj
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PiirustHstarpeidenkaiipastii^c^
Siitä syystä etta se ERITYIS-LIIKKEENI välttämättömästl ta,-joaasuurimihan takauksen tararan Lyvvydestä.

Matemaatillisiä k Geodetillisiä työkaluja

Hiilipiirustuslaite
on välttämättö- C< f"#«on välttämflttfl,

mästi paras mjJUIIV^^^^^^^^^^^M
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