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lifforsäkrings aktie bolag istettin.
Generalagenturför Finland, Hagasundsgatan 51.
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Georc WikstrÖms skrädderi

Teatrar och Konserter.
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X
Varmlufts- och
f IJasängbad rekommenderas.

Östra Heariksg. N:o 1
Lagret är stort och välsorteradt.
Elegant snitt. Fin Finaste tillbehör användes. Prisenberäknas mykket moderata.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
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DANIEL NYBLIN, FOTOGBAF, Fabiansg. 3L
SVENSKA TEATERN.

SUOM. TEAATTERi.

Fredagen den 7 Oktober 1898

Perjantaina Lokakuun 7 p. 1898

kl. 7,30 e. m.

Filharmoonillisen seuran orkesterin avulia

fp

Under medvärkan af Lnftbaletten Grigolatis samt
Filharmoniska Sällskapets orkester.

'; '

En I Miimriitiii.
Dramatisk

i3 akter af V. Shakespeare. Musiken
af Felix Mendelsohn-Bartholdy.
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Flöjt,blåsbälgsflickare
Snut, kittelflickare .
Magerman, skräddare
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Botton, väfvare
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Titania

Puck

Fröberg.
Klintberg.

Ernst Malmström
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skådespelarens porträtt.
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Török Mihalyn palveluksessa
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fOnni

Savola

i

Sirkka Hertzberg
Hilma Santanen,

Mustalais Kåta

Palvelijoita, talonpoikia,Imsaaria, mustalaisia
ja poliisia.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo
ja loppuu k:lo Vall-

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
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Kontor Mikaelsgatan N:o 3
G. F. GARLANOER.
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Bodega Andaluza
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Si.diJi Esplanadgatan -t

(midi emot Kapellet)
idcel Strandberg.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Utför omsorgsfullt och till »illiga priser allt fotografiskt arbete såväl
Celefon 2453.
inom som wtom atelieren.

si

skola
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Aftonkonsert

£jungq^lsis fotografiska Htelier
lacobfllesandcrsg.
(ing. fr. fiapsundsg. 2.)

7, maOt**- lln i.i-r.is- har uiiilerlecknaiis rmogTaliatelier, dier att endast existerad* B
I, |SBf.
111
korttid, blifvit sa flitigt besökt? Jo, därför att

N:o 28 Unionsgatan N:o 28
Servering af uteslutande äkta naturviner, frukter,
läslzdrycker m. m.

Norra Esplanadg. 37.

Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af Dr. Lahmanns underkläder.
Ensamförsäljn. af Jonvins & C:o's i
Grenoble världsberömdahandskar.

MJLGA.SIJV nu NORJD.
Alexandersgatan 7. T. 638
ftßs.! F.nfla specialaffär.

Akta

Elektriska Affär,
Nylandso 34

Tel 89T. H:lora
till H:fors
uppsätter Ijuslednlngarfor mslutning

direkt importerade
Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan 1"
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Elakt. A. B.

YIFHANDEL.
Ledig annonsplats

bolysningsceatrnl.
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Fotografisk Atelier.
Porträtter
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PUNSCH,

prisbelöut med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse hederspris
d'honneur) vid utställningen iBordeaux 1895.

Ringledningar
etc. etc.
-

Säljer frin hlerkänd» billigast. 5 irs garanti.
billigtBegär
!"„,, material o. apparater ytterst
alltid kostnadsförslag o. jjriskurauter förränHl bost&nuiior
vgl ock
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J,BL Wickels
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Viner och spirituösa
_
från utlandet hos
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Fabiansgatan 27.

ÅNE", Brand- & Lifiorsäkringsaktiebolag:

»/4 LINDHOLM
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Middagsl^nsert
3£" P
u
stAhlbergs jltelier.
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Tyyne Finne,

Leveles Misi, postimies

Iförväntan att snart få se hr Ernst Malmström ien roll värdig hans eminenta talang meddela vi i dag den i ordets bästa mening populäre

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. lO.is e. m

SK

leski

korpraali. [Kaarle Halme.
Boros Dani, nuori
lisakki Lattu
Pennas Muki, Kylan notario
Hemmo Kallio,
Häjas Muki, pehtori
Otto Närhi
Kosza Gyurka, talonpoika

iOberons och Titanias hof.
Skådeplatsen: Atlien och en skog i dess närhet
"C bJD

Olga Leino
Mimmy Leino

j

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

Elfvor
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Julis,

A-leksis Eautio,

Cillag Pål, husaari-aliupseeri . . Evert Suonio,
■Bcujamin 1jciho
Husaarien ratsumestari

Fru Liadh
Fru Stavenow
Fru Eliasson.

Oberon

kylätuomari

Menczi, hanen tyttärensä

Hofpersonal
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Wender

öfvergifna

Philostrat, hofintendent
Qvitten, timmerman

snickare .
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Minåly,

Zsöfi, hanen vaimonsa
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Frk
Malmström

fästmö
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Ited^^J
. . .. Hr
Fru Bränder.

Demetrius/
Helena. Demetrius
Snugg,

Henki1öt
Török

■

*

4-»näytöksinen Unkarilainen Kansannäytelmä, lauluineen ja tanssineen. Kirjoittanut: Csepreghy
Ferenc. Suoment. Jalmari Finne.
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(A piros bugyéllaris.)

Hr Lindroth.

lians trolofvade
Egeus, en athenisk ädling
Herrnia, Lans dotter,
Lvsander 1,h6nneS rfnar6 ' "
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Personerna

Thesons, hertig af
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1898.

Fredagen den 7 Oktober
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HARALD WASASTJEMAS Blomsterhandel, skilnadba_j. — —
Brudslöjor
kransar, band. spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval Los
9 Alexandersgatan 9.

__

CO

Smörgåsaffär

ZÉo

MionaelsgatarpßI Telef

ULLGARN

af stickade arbeten såsom strumpor, koftor,
tröjor, gosskostymer, barnklädningar. Beställningar på all slags maskinstickning emottagas.
Nålar till alla slags stickmaskiner.
Wiborg, Alexanclersg. 27
Abo, Slottsgatan. 27.
Helsingfors Mikaelsg-, 2.
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Die Miihle, för stråkinstr

Eaff

Polonäs (A dur)

Chopin
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* Punschhandel
t^in
Unionsgat. 41. Tel. 2129

W. Poschehonow.
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Kaukasiska skizzer, Suite (ny) Iwanow
Dans le défilé. Dans la mosquée.
Dans I'aoule. Cortége du Serdare.

Uppseende väckande

Nvliet!
Knickerbocker Braces

Wagner

(Eleganta)

Moszkowski

Omslagspapper
Karduspapper
Makulaturpapper
och
Trämassepapp
ålexandersg- 15,

OBS.! Pappret tillverkas enligt här i landet

ny metod, glättadt på ena sidan.

HAMMOND,
som skrifver såväl rysk
Finnes på

som vanlig' skrift
■er hos

Carl Jacobsen & C:o

hindra dessa hängslen skuldrornas afrundning och bröstets hopklämning samt
åstadkomma därigenom en vacker och rak kråppshållning äfvensom underlätta inandning. Oumbär,
liga för hvarje människa såväl manlig som
kvinlig.

Oskar Durchman.

Enda partiförsäljare iFinland. Mikaelsg 1. Kirurg
afd. o- Droghandeln vid Salutorget

Utmärkt bårrentngsmeael!

Från

Q?

Stockholms
v.

teatrar,

„

fiårtinHtur"
OQQQ

liindrar m)ällbildning ocb
bärets affallande.
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©000
pris pr flasha
0000
itestupplagor af en mängd
■■■■■■
böckorJnlU
0000
hörande Wentzel Hagelstams förlag,
ilieras
|
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intill den 1 janvari_18ö9med50j)roeeiitd
rabatt och !:';r ' '>
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Till

i

Hagelstams bokhandel.

Middags- & Aftonkonsert

0000
0000
0000

välgjorda Kautscbukstämplar så bör
Uill ni U Ni
beställa dem
från

ttlalldéns nya

Graeyrinrättiting $ H^utscbukstämpelfaDriß i mikaelsgatan i.

priser erhållas så-

lunda romaner och noveller af våra mest framstående och omtyckta författare
värdefull fackliteratur.

(Inneh. ,1. E. Walldén; Älsta specialist ilandet).
Gravyrarbeten af alla slag s.s. Stålstansar Si Stilar,
Lacksisen $i Tärgstämplar, Dörrplåtar,numrerings-, Paginerings- $ Datumstämplar, fivittryckspressar.
Hektografer, Stämpelfärger & prima Märkbläck förlinne-

m. m.

Table d'hote & å la carte.

seras. Det är ett storartadt stycke
Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-1
svensk musik mättadt af mystisk forribolaget i Finland Helsingfors.
tidsstämning, färgrikt, stigande, gripande. Det numret borde statt sist på
Fotografiska artiklar
Programbladet komprogrammet. Dä had- man kanske gått
ooi.
från konserten något varmare om hjärmer att, såsom vi tidigare meddetat än som nu blef fallet.
lat, under instundande säsong hvarje
Mellan orkesternumren sjöng fru Jan- barligen glada
och belåtna. Till och
son-Fischer några visor af Geijer, Jo- med de riktigt
allvarsamma musikre- representationsafton utdelas grasephson, Norman, Sjögren, Hallström.
censenterna ha förklarat sig nöjdamed tis af bladets egna
kolportörer
Den svenska sångerskan, som är bosatt
i London, och nu uppträdde som gäst musiken. Men så är den också styck- utanför svenska
teatern,
vis så svär och trasslig, att en olärd
visade sig äga en stark, fyllig altröst dödlig inte rätt
kan komma underfund hvilket alla teaterbesökare benäget
samt ett varmt och intelligent föredrag. med
den.
Men
pä ännu flere ställen behageda observera.
En viss benägenhet att i de lägre re- är
glad, sprittande, pikant.
den
gistern icke vilja släppa fram
tonerna Libretton är just inte vidare origiutan sjunga så att säga
halsen" nell, men underhållande och
Lustspelet RobinsonsEiiand,,
i
roande gestörde inågon mån det goda intrycket.
nom en mängd tokigt komiska infall i af L. Fulda har för första gången gått
Hr Stenhammar ackompagnerade. Det
dialogen, med mästerskap framförda af öfver scenen å Thaliateatern iHamburg
är en sann fröjd bara att se
honom hr Emil Strömberg.
spela, utsökt nyanseradt, smakfullt, beHr Nyblom visar sig till recensenterMascagnis lilla opera Zanhärskadt!
nas förvåning förfoga öfver en värk- etto" gjorde
Hr Nordqvist dirigerade på sitt vanicke
iiiDgsfull grilljannekomik och fru Emma, första uppförandet isynnerlig lycka vid
liga säkra och stilfulla sätt.
Madrid.
vann a premiären den triumfen
Salongen var i det närmaste fullbe- Berg
att få två inropninpar å rad
inför öpsatt, och i den kungliga logen syntes
pen ridå.
härtiginnan af Dalarne.

I

Första symfonikonserten i den nya
guldglänsande operasalongen bjöd på
namn som Söderman, Norman, Geijer,
Sjögren — ett bra mycket bättre och
svenskare" program än invigningens
hälft iiaskoartade.
Konserten inleddes af Rubensons C:O dur-symfoni. Det är en blek, färgfat3l tig, aristokratisk ton, som hvilar öfver
deita värk, skrifvet af en tjuguåring.
bygdt på vemodiga folkDelvis är -det
visemotiv — i första satsen tycker man
sig till och med spåra en anklang af
Neckens polska. Det äger intet medryckande, men är rikt pä stämningar
och tankar.
Då är Normans EäS-dur-symfoni mykket friskare, nästan våldsamt sprudlande, i synnerhet i de första satserna.
Mot slutet företer den dock en betydlig afmattning, hvilket väl gjorde att
densamma,' ehuru den spelades sist, endast fick en svag applåd.
Men det bästa af orkesternumren
var Södermans bekanta Offertorium ur
Missa Solenis, som också mottogs af en
Vasa teatern bjuder på Operabal"
så stark bifalsstorm, att det måste bis- om aftnarna,
och de bjudna äro syn-

o"

hornborgs

DoKtor

Sioéa Göcfier för sä goét som
ingeniing.

märkning

Zö OPERAKÄLLAREN.
SS

(Hållbara)

Sundhets-flängslcn

Massenet

Helsingfors,
Generalagenter förFinland & Skandinavien

0. 3. Dahlberg.

S

För abonnenter stor rabatt Telefon 20 27.

(hr Karl Grohmann.)
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Serveras erkändt bästa bad af alla slag.

Ouverture till op. „WilhelmTell Eossini
Aria nr op. Busalka", fiir basun Dargomisky

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som linnes är

säljas till billiga priser 1brukets ombud iHelsingfors

—

Goldregen", vals

Thomas
Waldteufel

Utom det att de äro lätta
och bekväma Itt bära, för

tillverkningar:

2!

Ouverture till Eaymond"

iers JFII
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Larsson

Program

Deutscli
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Nya Barngarderoben

MARIEBAD

Tannhäuser marsch
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Beställningar emottages,

Societetshuset

Entr'act-Sevillana

—

B) CO
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MA 111LABIil.

Paus

TH. NEOVIUS.
3

l\onserter\

Paus

schatteringar till priser från
Fmk 5: 50 pr kilo till högre pris äfvensom lager

C/Q

Ständigt lager af färdiga

2 Mikaelsgatan

i flere nyanser och

'"fl

SPIRITUÖSA.

j± 8 e. m
Lördagen den 8 Oktober kl. I

Mikaelsgatan I

m£

VINER &

4 91

Största lager odekorerade föremål för glödritning- och träskärning. Färger för trä och läder
Bästa glödritningsapparater.
Beställningar emottagas tacksamt.

c<

populära

Finsk Konstslöjd Utställning

Zo

Försäljningipartioch minut af enöastäkta utländska

4:de

Firma H. Ellmin

(Msiifors CltMerfs

ESPANOU
BODEGA
Helsingfors.

Filharmoniska Sällskapet.
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Notiser.

Fosioffrafer.
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velocipeden
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AXEL PiHLGREN

Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.

A. V. Eklund <& C:o.
Skilnadsgatan
Telefon
19.

Välsorteradt

fcdtttfaimalttA»*»

310

lager af

Viner & Spirituösa
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Besök!

2

Besök!
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Mont de Bruyére
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Ernst Tollanrier.

©

O

S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

(från Paris)

*~

Sa,

ermos'

I-

Alexandersgatan 19

8

stort sortiment från 50 penni.

ar

Hagasundsgatan

-^«»^

från Tjagasundsgatan

m., m

Försäljning af alla släps matvaror, frukter, konserver, ni. in. till moderata

å5

Då det lyckats mig att engagera
en af Sveriges mest framstående modister, ser jag mig i stånd att kunna
tillfredsställa den mest olika smak beträffande såväl enklare som elegan-

Saluhallarna öppna: Helgfria dagar 7
f. m
10 c. m. Söndagar 7 9 f. in. och
6— 10 e. ni

EMIL REHNBERG.
OBS.!

CO 000000000
Borgå-Porter.

?

Vällagrad

Fullständig garanti.

*♥*********!*£*

lär. F.Stockmamizs Velociped-depot.
f^

furval!

i

Egen reparations»
värkstad

m. fl

***************
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&am6rini <fåestaurani
Fråga efter och rök
Cigarren

La fVSanola,
Wilhelmina,
La FSor,

Fred. XSdv. Ekberg-'s

i

(Jif/arrhandel

52.

iiiiiiiiiiMiiiiniiinmi

„

52.
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Helsingfors, Berggatan 10,

TH. WULFFS

Största urval

Pappers- & Ritmaterialicliandel

Cllsiiiwaror

N. Esplanadjjataii 43.
Midtemot Nya Teatern
Telef 24 50.

Välförsedf lager! Billiga prissr!

*3t!ija glasmagasinet
3. Mikaelsgatan 3.

Ledig annonsplats

015 S : vid Sidornwska affären

öskar alexsiz.
— Paul A.
uppförandet af

Detnya skådespelet Johanna sin korta sejour med
Kirstein har nyligen
af Björn Björnson mottogs välvilligt å den bekanta melodiösaoperetten Cornev- fullbordat ett fyraakts modernt skadeAltes Theater iLeipzig.
illes klockor". Det är nu jämförelse- spel, som bär titeln EingefaDgen och
vis länge sedan stycket gafs här, och antagligen redan mycket snart kommer
det
vore orätt att förneka,att man icke att uppföras å Lessingteatern.
En pristäflan är iParis utsatt
*
med nöje återsåg detsamma, hals: som
för ett af fransk tonsättare skrifvet utförandet
det hela taget var mykpå
—
värk för soli, kör och orkester i symTill hofråd har utnämts hofteaket godt. Också rnedvärkade ipjesen
fonisk eller dramatisk form. Priset är
terstkreteraren och dramaturgen vid k.
sädana
som fru Hilda Gasteförmågor
ej mindre än 10,000 francs och värket
fröken Hultberg, hrr Söderlund, hofteatern i Dresden d:r Alexander
skall utföras pä bekostnad af staden gren,
Meyer.
Haxell m. fl. Iallmänhet klingade sänParis vid en särskild musikfest. Ar gen
rent och vackert; endast några kö— Generalmusikdirektör Felix
värket dramatiskt, kan tonsättaren an- rer, specielt i första akten, lämnade ett
tingen låta utföra det i konsertsalen,
och annat öfrigt att önska i detta af- Mottl i Karlsruhe har af käjsar Frans
och erhåller då sina 10,000 francs,
seende. Fru Oastegren var ju en gan- Josef dekorerats med Jernkrone-orden,
eller cck a scenen, då han dock endast
ska täck och Mig Serpolette, som ofta tredje klassen.
får 5,000 frcs, medan teaterdirektören
lockade åskädarne till skratt; fröken
— På Folies Marigny iParis har
erhåller den andra hälften och 25,000 Hultberg — missminna vi oss icke lör
frcs som bidrag till uppsättningen.
gång
å samma nyligen uppförts en enakts pantomi
mycket, har hon förut en—
spelade väl La cigale et la fburmi * (Syrsan och
scen sjungit Leonora
och sjöng kanske än bättre. Hr Sö- myran), hvilken gjort stor lycka.
Ett Folksong Society" har derlund gaf en mycket god bild af för*
nyligen grundats i England. Dess upp- paktaren Gaspard och hans djupa bas—
Berliner Theater iBerlin har
gift är att samla och bevaragamla bal- röst gjorde god effekt. Hr Haxell
af
intendenten
Prasch öfverlåtits till ett
lader i ton och ord.
bekantskap;
han
(markisen) var en ny
*
har till sitt förfogande en vacker röst bolag med ett grundkapital af 570,000
Iteaterns konstnärliga ledning
och sjunger mycket vårdadt, hvarför mark.
Stora teatern i Norrköping. man med nöje hör honom. Samspelet kommer, meddelar direktionen, naturEfter de intressanta dramatiska före- var jämt och godt. Publiken syntes ligtvis härigenomicke någon förändring
ställningarna af det Håkansson-Svena- mycket belåten med sin afton och applå- att inträda.
bergska teatersällskapet har operetten derna föllo tidt och tätt.
nu hållit sitt intåg a denna teater, där
*
den lyriska afdelningen af det Selaubegynte
derska sällskapet i gar afton

—
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Alexandersgatau
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Ledigr annonsplats.

till billiga priser

£! Sigero.
Florida.
La Constillidad

Huldj^Lindfors
Velocipeddelar o
tillbehör i stort

"
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C

C^ E. LINDGREN.

Durkopp"

Omtyckt,

t

prisbelönta tillvärkningar iparti och minut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla hög rabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

Quadrant"

Efterfrågar!

i

Centrals hus.
Rekommenderar sina

Swift"

Välsmakande

O. Öländer

Borst- kSc; Penselfabrils.
Itödbergsg-atan 9. BUTIK Alexandersgatan 46.

HFIWWPIWf

50 Alexandersgataji 50.

£=

CO

MADRASSER.

Betydligt billigare än de utländska,
Illustrerade kataloger på begäran.

inkommet

C. E. LIIMDGREN's

Hagasundsgatan 2. Hennes hus
(snedt emot Brandkårshuset.)

Enda Specialfabrik iFinland for

0.

säsongen

Konrad Björkegren

Finska

Järnsängsfabriken,
JÄRNSÄN&AR

Nytt lager

taste hattar och rekommenderar min för
affär iärade damers ochkunders åtanke!

Besök!

3 33— s

allt hemkommet för
saisongen

prisor

Besök!

■

TyHer, Sidenblusar, Kravatter
Fichus, Corsetter, Handskar,
Chiffon, Crep. Sammet,

2,

SubbassementYåningen.

pn=
"

te

Champagne

,ft säljes i minut hos de flesta Herrar handlande.
Serveras å alla större hotell & restaurationer. Partilager hos

FLOR

billiga priser

*LL

*

*

—

tografiatelier.

"

„

1

Ett och annat.
Instämmande. Den 5-åriga Greta
(som fått smäll af sin pappa, gråtande):
Du har rät:, mamma, med karlarna

är det omöjligtatt härda ut ilängden!"

*

Ett penninglån. Filantropen (till fången): nHvad
" har bragt er hit, min

gode man ?
Fången: Ett penninglån!"
Filantropen (indignerad): Men inte
kan väl en människa sättas ifängelse,
för det hon lånar pengar!"
Fången: Se, saken var den, att
jag mäste slå mannen för planeten ett
innan han ville låna
par tre gånger,
"
mig något.
En musikvän. Värdinnan i ett familjepensionat: Ack herr doktor, hvarför sitter ni alltid framför pianot? Ni
spelar ju inte alls.
Den äldre ungkarlen: Nej, det är
nog sant, men sä länge jag sitter här,
kunna de i^ndra icke häller spela, därför gör jag det.

■4 » »fr

l^He!smgfors.

W:m, EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandel. Älexandersg. 52. Telef. 2l7B
!
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ska

sorter, linjerade

och olinierade.

Firmatrt/ck utföres b

lligt

CD

Alexandersgatan 15.

aro (gh
L'Urbaines försäkringar
for lierrekommendera
att
därför särskildt
gäller att säkerställa m

©

rar affiirsmän, då det
hflorsaknng,
större aftärsfiiretag ge,.om
de ledemedan sjukförsäkringen motyärkar
allsamma störingar svårare sjukdomsfall
bringa bortid medföra och hvilka ofta nog
*§ ges- och förlagsman stora förluster.
För dessa väsentliga fördelarerfordras
att
Äfe icke iiiig-ra extra premier utan endast
den försäkrade afstår från den årliga vinst„.,
W andelen.
Mikaelsg i:

®
kfe
®

fHfif^ffffffffffff^Tfn?'

m Qarl von éynorrincj. j

1

Mineralvattenfabrik

IBageri &Konditori.

" i—H

1. hirzlierzos*

£-H

2. Leichte
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Program.
.
jgchtMarsch
Air^^^H
11 vpr tiliri

Cavallerii^B

Telefon

.

Potpoiii-rM
.1

.

å

jj

Helsingfors

BMB» |

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

Wiener Damen-Orchester
Geschwister v. Bugånyi.

Lördagen den 8 Oktober 1898
Program.

Schneiden:

Rollschuhclub-Marsch .

..

Richter
Ouverture nFra Diavolo"
Auber.
.Tuchhe! de' Mad'ln san da Walzer Lorenz.
Verliebt, Romanze . . .
Ziehrer

.

9. Largo

Wilhelmina

169

w . I 15o:i
[verkningen står g j
hos
undc >r kontroll af filosofie doktor Hj. Modeen.
Jacob Remek e
—

52 Alexandersgatan 52

Suppé.
Bayer.
4-.
IITrovatore Verdi.
Zigeunerchor a. d. o
"r>. Beim Souper, Lied
Cliateau
6. Ouverture a. d. op. ,Die Zigeunerin" Balfe

8. \\ iener Specialiteten,

Elvira a 15 o-v

Helsingfors, Aloiandorsg. 26,

Hotel Kamp.

Fredagen den 7 Oktober 1898

|m

ijiUijiäUartway

■■■■

Wiener Damen-Orchester
Geschwister v. Bugånyi.

m

, ,

Generalagenturen: Helsingfors,

rf®

x*:

cö

ar obot-

M>

[fÄH" Annonser emottagas å Programbladets
kontor Mikaelsgatan 1 2 tr. upp (L'Urbaines kontor) kl. 12 i, tel. 11:0 13 57

Hotel Kamp.

om

Bolaget

per månad 75 penni

BM

CD

,

allmän^

taxar

Fmk S:

II
;>\;

Dahlbergs Pappershandel.

oj,

betog.
för hela sjukdomstiden och utbe-

sjukdomen
af kapitalet,
1?
%resten
(SI lig och
vid dödsfall.

—

Fredr. Edv. Ekberg.

få rikhaltigaste lager af utländska och inhem-

g)
gg)

medföra. Bolaget efter- U
ler en olyckshändelse
7
nämligen, såsom

Prenumerationspriset för säsongen
(sept:. maj) inklusive hembärning

\ff

Brefpapper

JS

m Sänker
premierna

M^

CD

Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner
fördelaktigaförsakBolaget meddelar

m

—

1!^
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1H LURBAINE, I

per telefon N:ö 13 57 kl. 12 4
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på
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S Franska Lifförsäkringsbolaget I
||

PrenumeFera

"2 J..

Stomatol i vatten, på 1 minut, af
V
Stomatol
på 3 minuter. 1% Ytorna3%
'å
tol hindrar ibetydlig grad dessa bakte- Wå>
}V-.
riers utveckling.
munhålan förekommande s. k. Mullers \ff
2) I
komma-baciller dödas fullständigt af 3%
ii'j
Stomatol på '2 minuter, af 4% Stomatol 7lv
på 1minut.
Vf
' 3 ) Tyfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi<'i
T
nuter vid 3% Stomatol hult. 3% Stoma- V/.
tol hindrar tydligt bakteriensutveckling
f
t 'J
M'4
efter 1 minuts inverkan
l' 4) Tarmbakterien (Bacterium coli) dödasaf
4 minuter.
f
6°/ 0 Stomatol fullkomligt efter
tydligt efter Si
tfa
4°/
0 5% Stomatol hindrar
2minuters inverkanbakteriensutveckling. }.
5) Friedländerspneumo-bakterier,dödasfullf
ständigt vid 4% Stomatolhalt efter 1V2 '
Hjf
T
minuts inverkan. 5% Stomatol dödar
denna bakterie på 1 minut.
\sy
\f
(i) Orange-gul Sarcina, dödas af 5% Stoma- SXi
W
tol på 2 minuter.
7) Gula septiska streptokocker, dödas af
6% Stomatol på 4 minuter.
JK 8) Hvita septiska streptokocker, dödas af 3IT
Yr
s°/o Stomatol på 3 minuter.
t[É> 9) Difterie bakterier, dödas af 5°/ 0 Btornar8 tornar tii
tol på 1 minut, af 4»/ 0 Stomatol på 11/'.I1/'. }Vj
W
W
minut.
SIV 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Stomatol fullständigt på 2 minuter.
yj.j
Resultaten af dessa försök visa, att konXi/
tffii centrerad Stomatol i4% 5% satt till vatten WIV
ilr ett verkligen godt desinfektionsmedel.
Angifna försök hafva af mig verkställts
mcc Pr°f essor Afanasjeffs tillåtelse i lians yji
laboratorium vid kliniska institutet.
Doktor JKT. 4. liaskino.
W
S:t Petersburg den 26 Juni 1898.
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IiVXIu*
\å
Ett mig tillsändt munvatten »Stomatol", 11
*f/ hvars sammansättning är mig bekant, har jag \ f
iXi undersökt med hänsyn till dess inverkan pä t 'i
y/-. olika septiske och andra sjukdomsalstrande
\ff bakterier, hvilka städse eller vid kända till- \f/
tli
£&V fallen förekomma imunhålan.
Dessa undersökningar gåfvo följande re- VJ.
\f sultat:
W
£ 'i 1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid iåV

&/
JYi

Fragments a. ,Zigeunerbaron
Giroflé-Giroflä Ouverture

Ziahrer.
Klimsch

Weana g'mutl
Illusionen-Potp

Händl.
Richter.

Strauss

Walzer

.!

Du guater Rir riinelvator, -Licd
bal,

LO. Goldelse, Polka mazur .
.
11. Die Miihle im Schwarawalde, Idylle. EilunberJ
L2. Vergniigungs-Anzeieer, Polka schnell Kinzl.

.^^^^^^^^^^f

Loin du

I

Der kleine Ko böld,Characterstuck
Wien iiber all es, galopp

Krakauer.

. Eilenberg
Strauss.
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