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»CIKHS:AIIÅ M lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer.
Generalagentur för Finland, Hagasundsgatan 9..

!0QPdtll^QwlCiöCt
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter./CENTRALA
Varmlufts- ocli

>r Basängbad rekommenderas. \v Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 5. Onsdagen den 14 September

DANIELNYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 14 September 1898

kl. 7,30 e. ni.

Fjärde gästuppträdandet af Herr EMIL HILLBERG,
Abonnement N:o 3

För första (3-dje) gången

På hemvägen.
Proverb i1 akt af Alexander L. Kielland. Öfver-

sättning af Victor Sjöberg.
Personerna

Fru Worm ....
Grosshandlare Worm

Fru Bränder.
*\

Otto, deras son Fru Tavaststjerna,
Anna, deras dotter Frk Söderström.
Kandidaten, Annas fästman . .Hr Carlsson.
Presten Hr Lindh.
Jungfru Hansen Fru Lindh.

Handlingen föregår en sommaraftonien norsk
kuststad.

) Grosshandlare Worm Hr Emil Hillberg

För första (12-te) gången

Sanna kvinnor.
Skådespel i3 akter af A. Ch. Edgren, f. Leffler

Personerna
Bark
Fru Bark ....
liertha) 3 .,,

-r . . > deras döttrarLissi /
Wilhelm, Lissis man
Kamrer Lundberg .

Fru Bränder.
/Frk Bock.
(Fru Stavenow.
Hr Klintberg.
Hr Deurel
Frk Tschernichin
Hr Emil Hillberg.

Lovisa
*) Bark

OBS.! Emellan pjeserna en längre paus
De öfriga mellanakternakorta.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10,is e. 111

Theodor Blanch's
Konstutställning

i Atheneums stora sal.

**& JJrustna Strängar," """"
Denna världsberömdaoch af alla så beundrade

stora stämningsfulla tafla af holländske konstnären
P. Haaxman, utställes

Endast under en kortare tid i Atheneum
härstedes

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

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

Entré imk

Theodor Blanch
Hofkiuig-l. Konsthandlare

SUNDSTKOMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

SUOIH. TEAATTERI.
Keskiviikkona Syyskuun 14 p. 1898

ZALAMEAN TUDMARL
(El Alcalde de Zalamea).

3-näytöksinen näytelmä (7 kuvaelmaa).
Kirjoittanut Pedro Calderon de la Barca.

Henkilöt
Felipe 11, Espanjan kunnigas Adolf Lindfors,

Don Löpe de Figueroa, kenraali Emil Falck.
Don Alvaro de Atayde, kapteeni Axel Ahlberg
Don Mendo, köyhä aatelismies Eino Salmela.

Benjamin Leino.
Juan
Pedro (Jrespo, talonpoika.

hanen lapsensa
Isabella

(Knut Weckman.
(Katri Rautio

Ines, heidän serkkunsa Sirkka Hertzberg.
Kylan kirjuri Pietari Alpo
Kersantti Evert Suonio
Rebolledo, sotamies Aleksis Rautio

Hilma RantanenChispa
Muno, don Mendon palvelija . .HemmoKallio.
JKnsimmäinen

sotamies (■Otto Närhi.
IToinen

Kuninkaan seuralaisia, sotilaita, talonpoikia.
Paikka: Zalamca (pieni maakylä Estremadurassa),

Aika: Kuudestoista vuosisata.
Iluomaa! Pitkät väliajat 3:nen ja 4:nen sekä A:nen ja
s:nen kuvaelman väliliä. Muut väliajat ilian tyhyet.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B
ja loppuu k:lo Va"-
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SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:

L?TYI3 "D il TTKFTS^U1£ Ju»ÄX JKMf

STAHLBERG>s A.TELIER.

s©

ftBÖ?S"~ Hvarförhar xintlertffkninl^ roiogi-nti-
| |(Wsr- atelier, efter att endast existeradl si

||j kort tiil. blifvit sa flitigt besökt" Jo, därför an
jag arbetar enligt nya förbättrade arbetsmetodei

C och i min praktik använderde mest yppersta och
"(0 snabbt arbetande instrument, [äter hvarje por-
W trätl genomgå nogran kemisk behandling ocl
3 omsorgsfull konstnärlig retouschering, samt eg-"°

nar stor uppmärksamhet at att gifva personerna
t_ som skola fotograferas fördelaktiga ställninga)
« och belysning, närigenom erhåller jag porträtt
Q_ s utmärka sig för stor likhet och som alltid

bibehålla sig oförändrade, dra yttre utstyrsel]-* är lin och elegant. IjmjvvriyiiiniyjrbiMcMiiinE utställda till HSödraEsplanadgatan 1
(midt emot Kapelleti

tscel Strandberg.

bearäran.

Utför omsorgsfullt ocb tillbilliga priser allt fotografisßt 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.

Waseniuska
Bokhandeln.

ViraANDEL.

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

Georo1 Wikströms skrädderi
o

Östra Henriksg. N:o 1.
Lagret är stort och välsorteradt.

Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisenberäknas myk-
ket moderata.

3acob dungarns ?otografisßa Jftelier
fllcxandcrsg. 19 (ing. fr. fiagasmtdsg. 2.)

Kontor Mikaelsgatan N:o 3.
G. F. GARLANOER.

Mikaelsgatan 1.
Carl von Knorring.

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

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

Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-
derkläder.

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

MA.GA.SIN DU NORD.
AXA LINDHOLM

TAMilUiaffålll.
Alexandersgatan 7. T. 638

OBS.! 6nda specialaffär.

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

Unionsgatan 17

N. Esplanadg.€*P TIVRWWTI Å TFT Fotografisk Atelier.
_', JT. AF XMtMMJSJaLUJU Porf/tfffe/. / visitkortsformat å 6 mk, pr duss. (Catanis hus.)

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

Firma H. Elimin
9 Alexandersgatan 9.

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491,

Rekommenderar färska varor allada=
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 såsom strumpor, koftor,
tröjor, gosskostymer, barnklänningar. Beställnin-
gar på all slags maskinstickmng emottagas. Flossa-
apparater a Fink <H jämte tillbehör hos

TH. NEOVIUS,
MikaelsgataaN:o 2
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Ledig annonsplats
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||Franska Lifförsäkringsbolaget ||
b I 'IS R R å IN F 4
'% Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. H§)
jg| Garantifonden: 98 miljoner Frcs. gg)
'(SS Bolaget meddelar fördelaktiga försak- &h
■j£? ringar af alla slag. G-onom samarbete med JKtj^ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- «55>
(Äfö baii.e et la Seine beviljas de försäkradevid &fo

sjukdom och olycksfall särskilda förmåner,
(^ hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för-
Äfö säkrade och hans familj, som ock (!e ])<>r- f?%

söner, med hviUta han står iaitarslörbin- i«<
(j^ delse för den oundvikliga förlust, som en
((g§ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-
JjE ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter-
(j§7 skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
(Äfe premierna för hela sjukdomstiden och utbe- g®
5g taiar % af kapitalet, om sjukdomen är obot-
(}J§7 lig och resten vid dödsfall.

Bolaget L'Urbaines försäkringar äro
därför särskildt att rekommendera för her-

(^ rar affiirsmiiii. då det gäller att säkerställa
(J® större aflarsföretag genotii liitorsäkring-,

emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- «j.»5^ samma störingar svårare sjukdomsfall all-
<"((fe tid medlöraoch hvilka ofta nog bringabor-

ges- och förlagsmau stora förluster.
($p För dessa väsentliga fördelarerfordras
ö& i*5

'
50 några extra premier utan endast att tSgfo

den försäkradeafstår från den årliga vinst- jfi!
"SS} andelen. ®>'

Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. |%

fvtnpjipmpf
Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN

som finnes är

MMA9M9MOND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o
He1sinsr fo rs,

Generalagenter förFinland & Skandinavier
IHHnHHHHR

&oåa Böcfiar för sä goéi som
ingenting.

Bestupplagor af en mängd böcker till-
realierashörande Wentzcl Hagelstams föria^^^^^^H

intill den 1 januari 1899 mod 50 procents
rabatt och ilämtöfver.

TiH billiga priser erhållas sa-
lunuaromaner och noveller af våramest fram-
stående och omtyckta författare samt en dai
värdefull facHiteratur.

Hagelstams bokhandel.

Helsingfors.
Försäljningiparti och minut afendast äktautländska

VINER &
SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

BAMMliliißllll.
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan -jH

Larsson

Moderna

JtTCrril<X11dLI
rikhaltigaste lager,

»English hat magazine"
Mickaelsgatan 4,

t^in och é @"
Punschhandel
Unionsg-at. 41. Tel. 2129

W. Poschehonow

Flere olika staters flaggor iminiatyi
lämpliga till

bordsprycioad
på lager och efter beställning frän

SVEN STRINDBERGS flaggfabrik
Andrégatan 22. Telefon 15 81.

V t "')

1 Ih
Smäll!

Skräll!
JDötjtslutaren

<ELclit>se"
stänger dörrar ljudlöst.

Sven Strindberg
Andregratan 22. T. 15 81.

fe a 2 2

BARALD VVASASTJERNAS Bluinstcrhiiilcl, skilkaden 4.

BODEGA ESPANOIA

Till salu hos

-O-000-Q

-00-00-ö

z:<=>
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Brustna strängar"

Vi göraoss ingen brådska, huru än
afskrankningen till höger, expositionens
allra heligaste, frestar vår nyfikenhet,
utan börja vår vandring iförgården,
men finna oss — uppriktigt sagdt —
något besvikna. Knappast någon enda
af de stora dukarna med de oftast stora
namnen tilltala oss annorlunda än som
oidinärt ambulatoriskt expositionsgods.
Undantag göra dock sydländingarna
Fabrés och Acbini, hvars genrebilder
och aquareller hallstämpla sina respek-
tive auktorer som konstnärer af Guds
nåde. Men, som nämndt, större delen
af det vise och, låtom oss så säga— be-
undra, finna vi ej så synnerligen dyr-
kansvärdt och besluta oss för att träda
inom förlåten till nßrustna strängar".

Taflan gör ett öfvermänskligt intryck.
Man känner sig i första stundbokstaf-
ligen förstummad inför denna duk och
är nästan frestad att rusa fram föratt
fingra på taflan för att öfvertyga sig
om att ej alt blott är synvilla, trolldom
och svartkonst. Det är väl ock af
denna anledning herr Blanche skyddat
sitt konstvärk med enbarrier. Annars
blefve nog marmorn lätt subbig. Saart

gifver dock den förstahäpenheten vika,
och manbörjar se mästervärket frigjord
från den första förtrollningen. Hvad
som dågenast väcker ens kritiklusta till
lifs,är taflans hufvudfigur. Hon förefaller
en för litet „brusten" eller kanske nå-
got för enkel iden dyrbara, härliga
infattningen. Man skulle vänta signågot
mera hos den svartklädda damen. Det
är, som vore hennes sorg ej af så syn-
nerligen farlig beskaffenhet, och jäm-
förd exempelvis med Edelfelts kvinno-
figur ihans berömda Sorg" förefaller
Haaxmans „fröken" helt enkelt banal.
Hvad sona dock öfvergårall beskrifning
är den utomordentligastämning det hvi-lar öfver taflan isin helhet, marmorns
isande kyla och landskapets oändliga
sorgbundenhet. Man fattar med glädje
en till reds stående stol och kan för-
sjunka långa stunder ihänrykt beun-
dran öfver detta måleriets mastervärk.

Passepartout,

-«""►-

Smink

att medlinikfv att sminka si^^^^^^^^l
pålagd konstgjord färg korrigera natu-
ren eller dölja des3 brister — utrifva,

1Fotografiska Handels- och Fabriks-i
1 aktiebolaget i Finland
i^ Helsingfors. B
ti

endast undantagsvis idet dagligalifvet
och då mestadels af åldrande koketter,
hvilkas hy för länge sedan är föistörd
af en eller annan orsak. Ingenkvinna,
hon må vara aldrig så fåfäng och be-
hagsjuk, skall, därest hon besitter en
gnista förnuft, utan tvingande skäl till-
gripa ett försköningamedel, som hon
med absolut visshet vet vara fördärfiigt
för hyn och som — hvad värre är —
aldrig lurar ett erfaret öga.utan tvärtom
väcker hos hvarje man en för föremå-
let alt utom smickrande föreställning:
om hvitmenade grifter.

"
Detta bruk har emellertid, liksomså

mycket annat på fåfängans marknad,
mycket gamla anor. Redan ibibeln
omtalas kvinnor, som förstodo sig på
och med framgång använde dylikakonst-
grepp. Ester och Herodias svärtade sina
ögonbrynoch ögonhårmedbrända mand-
lar. IgamlaRom brukade utblommade
skönheter upphjälpa sina vissnadebehag
med smink, bestående af mineralfärger.

För att afhjälpa de skadliga värknin-
garna af dessa merendels blyhaltigasal-
vor och pulver öfvertäckte man ansik-
tet under natten meden mask af mjukt
läder, ja till och med af rätt kött, el-
ler också med en deg af ärtmjöl eller
dylikt.

Mänga vilda folkslag
—

och bland
dem ej allenast kvinnorna, utan äfven
männen — måla och färga ansikte, ar-
mar och bröst så brokigt, men också
så varaktigt som möjligt,idet att de
låta färgämnena intränga i den genom-
stungna eller pä annat sätt beredda hu-
den

—
med andra ord: de tatuera sig.

Det torde väl icke kunna förnekas att
denna smärtsamma procedur är ett ot-
fer ät fåfängan. En del vilda folkslag
bruka ej tatuera sig, men insmörja sin
kropp eller delar däraf med mer eller
mindre brokiga färger, oftast iända-
mäl att ta sig bättre ut för världens
öga, men ibland — som t. ex. i fråga
om de nordamerikanska indianernas

CLEYELAND
är den bästa velocipeden

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert Table d'hote &å la carte.

SundstpUm'
s
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AXEL PiHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.

Besök!

Hennes

en medelstor 25 pennis Cigarr
säljes endast uti

Fredr. Kdu. Ekbergs
Cigarratar

52 Alexandersgatan 52.

?obra

Silll!
Besök!

f
Alexandersgatan 19 Hagasundsgatan 2,

subbass2mentYåFiingen. I?ufYudingång
från Tjagasundsgatan.

Försäljning af alla. slags matva-
ror, frukter, konserver, in. ni. till moderata

Synhallarna öppna: Helgfria dagar 7
priser

f. in 10 e. m

6— 10 e. m

Besök!

*3

%,

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik i Finland for
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.

Betydligt billigare än de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti.

éäåiéMåMåm
FLOR

(från Paris)
stort sortiment från 50 penni.

—«""►-

Tyller, Sidenblusar, Kravatter,
Fichus, Gorsetter, Handskar,

Chiffon, Grep, Sammet,
m. allt hemkommet förm., 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
affär iärade damers ochkunders åtanke!

Konrad Björkegren
Hagasundsgatan 2. Hennes hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

inwfippwf

Ledig annonsplats.
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Nytt lag-er
för säsongen inkommet

O. Öländer
Skilnadstorg^et2.

C. E. LINDGREN's
Borst- efc JE"oxa.solf£»,lo3^ils.

Eödbergsg-atan 9, 15UTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus

Rekommenderar sina prisbelöntatillvärkningariparti och mi-
nut till billigaste priaer. Återförsäljare erhållahögrabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

G, E. LINDGREN.

Söndagar 7 9 f. m. och

Besök!

Swift"

Durkopp"

1

Ii
»8

8
" "

35

t

&atn6rini cfäesfaurant
Största urval

(ila§iaror
till bitiga priser

iLedig annonsplats
*3titJG

3.
glasmagasinet
Mikaelsgatan 3.
vid Sidorowska affärenOBS

OSKAR AISXBIZ.

krigsmälning — för att utöfvaenskräm
mande värkan på sina fiender.

Under förra seklet var sminket niyk-
ket mer på modet än nu

— ingen dam
af värld kunde visa sig offentligt utan

konstgjorda rosor på kinderna. Till
och med de af naturen allra täckaste
ansikten gjordes till experimentalfält för
detta målningsraseri, hvars spår endast
ofullkomligt öfverskyldes af det lager
af puder, som likaledes ansågs nädvän-
diart för en dam af värld. Rococotidenso
herdinnor hade framgått ur den af
Rousseau tilllif vakta naturdyrkan, men
det oaktadt fans hos dem ytterst litet
af natur, men så mycket mer af konst
och tiligjordhet.

Så kom en tid, då det blef pi mo-
det inom den förnäma världen att äga
en blek ansiktshy, såsom motsats till de
arbetande klassernas blomstrande och
halsostrålande, men „simpla" utseende.
Härvidlag lämnade emellertid sminket
de skönhetssträtvande i sticket, enär
man ej med detta kunde åstadkomma
denna genomskinliga ton, som ansågs så
fin och nobel. Man fick därför tillgripa
andra, delvis ganska betänkliga medel—

man ingned t. ex. kinderna natten

öfver med kamfer, tvättade sig med
blekande vätskor, drack ättika, ja, man
skydde ej ens åderlåtningar och svält
kurer för att uppnå åsyftad värkan.
Att man bar bernstenapärlor, hvilka li-

kaledes tillskrefvos en blekande invär-
kan, otn halsen var nog den iLinst far-
liga af alla de galenskaper,man tillgrep
för att ge sig ett sjukligt, smäktande
utseende.

Men för att återkomma till sminket,
så är detta, som vi redan antydde, ett
ofelbart medel att förstörahyn. Skå-
despelare och i synnerhet skådespeler-
skor ha ofta en grå eller på annat sätt
missfärgad, grof och fnasig ansiktshud,
en följd af det oupphörligasminkandet.
Med inseende häraf har det numera
bland teaterfolket blifvit sed att endast
begagna smink, då det är nödvändigt,
d. v. s. då anletsdragen ovillkorligen
behöfva förändras. Af denna sminkets
skadliga invärkan på huden kan man
utan vidare sluta, att det äfven är skad-
ligt för organismen idess helhet, och
vid långvarigt bruk inställa sig också
följderna alt för tydligt.

Skönt är det, som är sundt. Därför
bör också livar och en, som önskar vara
skön — och hvem önskar ej varadet?— med omsorg vårda sin hälsa, både
kroppens och själens friskhet. Hvad
hjälper den utsöktaste dräkt, dekostba-
raste smycken en sjuk kropp? Hvad
hjälper det att lånade rosor och liljor
blomma på den bleksiktigaa kind, när
endast arsenik och belladonnaäroistånd
att förläna en minuts glans åt det af

balernas och bjudningarnas nattvak
matta ögat?

L. Br
-++-

Notiser,
— ViolinisternaEugen Ysayeoch

Henri Marteau, hvilka hvar för sig
gjort högeligen framgångsrika turnéer i
Amerika, konserterade nyligen tillsam-
mans iNew York och Chicago.

Ysaye lär hafva antagit anbudet att
efter SeidFs dödblifva dirigent förNew
Yorks filharmoniska orkester. Dessför-
innan hade man erbjudit ledareskapet
åt Weingartner iBerlin och åt Nikisch
i Leipzig, hvilka emellertid afböjde an-
buden, hvilka belöpte sig till resp.
60,000 och 85,000 mark årligen.

Marteau, som på en följd af konser-
ter spelat Karl Valentins Adagio, har
äfven uppträdt som orkesterdirigentoch
på en konsert, där han spelade Dubois
violinkonsert, dirigerat trenne orkester-
atycken.

— A hofoperan i Wien har den
framgångsrika baletten Dockféen" re-
dan nu upplefvat sin 300:de föreatäll-

BT.ifliirt bifall rönte å sammaning.

feen den nya baletten Kiiostlerlist" af
Nicola Guerra, musiken af Franz Skofitz.

— Paris teatrar. En ny treakts
komedi Le controleur des vagons-list"
af A. Bisson gjorde lycka å Théätre des
Nouveautés. — Ett nytt versifieradt en-
akts skådespel Pygmalion et Daphné",
af* GabrielTrarieux uppfördesmed fram-
gång å Théätre aux JEscholiers. — En
lustig ny revy Little Ballich" af Oudot
och de Grosse rönte framgång å Théå-
tre a la Bondiniére.

— Det historiska skådespelet
b1812" af C4. von der Pfordtenmottogs
med bifall å hofteatern iStuttgart.

— Hofteatern iMiinchen har upp-
fört den nya ined Luitpold-priset belö-
nade operan Der tolle Eberstein" af
Arthur Könnemann. Stycket förmådde
icke framkalla någon varmarestämning
bland publiken: endast några melodiösa
sånger iandra akten rönte lifiigt bifall.

-++--»+-
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Pappers-
N. Esplanadgatan43.

BXidtemot Nya Teatern
Telef, 2450.

Välförsedt lager!

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

Ledig annonsplats.

TH. WULFFS
& Ritmaterialiehandel

Billiga priser!

Mariegatan 13

ografiatelier.
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#" INTTG.W Ett mig tillsändt munvatten ..Stomatol", W
W hvars sammansättning är mig bekant,har jag yjf
V«> undersökt med hänsyn till dess inverkan på CJV*J* olika septiske och andra sjukdomsalstrande >''
V/ bakterier, hvilka städse eller vid kända till- >|f
tåV fallen förekommaimunhålan. _ tf V*'*

Dessa undersökningar gåfvo följande re- *'.
\y sultat: , \r
t«V 1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid t y
"!' 5% Stomatol i vatten, på 1 minut, af '
W 3% Stomatol på 8 minuter. 1% Stoma- \f
CIV tol hindrar ibetydlig grad dessa bakte- WÉV

*J* riers utveckling. }l'j
\f/ 2) Imunhålan förekommandeS. k. Mullers \f/
tiV komroa-baciller dödas fullständigt af8% tfJV*!* Stomatol på 2 minuter, af 4% Stomatol W
Vf på 1minut. \f/

3) Tyfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi- W4V
VJ! nuter vid 3% Stomatolhalt. 3% Stoma- W

tol hindrar tydligt bakteriensutveckling \ff
WÉV efter Iminuts inverkan ikj:!* 4) Tarmbakterien(Bacterium oolii dödasaf W

\ff 6% Stomatol fullkomligt efter 4 minuter. \J/
<8> 4%— 8% Stomatol hindrar tydligt efter tiv
:lf 2 minuters inverkanbakteriensutveckling. M*
V/ 5) Friedländerspneumo-bakterier,dödasfull- \f/
t|> ständigt vid 4% Stomatolhalt efter 1V3 WÉV
yj. minuts inverkan. ö% Stomatol dödar W
\f/ denna bakterie på 1minut. _ \f/Fijv 6) Orange-gul Sarcina, dödas af 5%Stoma- tiv
}!f tol på 2 minuter. W
\ff 7) Gula septiska streptokocker, dödas af \7/t|V 6% Stomatol på 4- minuter. tiv
tiv 8) Hvita septiska streptokocker, dödas af ?!*W s°/q Stomatol på 3 minuter. \f/

V 9) Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- \ktäI'. tol på 1 minut, af 4('/0 Stomatolpå 11/,I 1/,
\ f minut. \}/
W V 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- tiv?. matol fullständigtpå 2 minuter. Jjf\ t Resultaten af dessa försök visa, att kon- yjf
CJV centrerad Stomatol i4%— °% sat t till vatten tjyyj-A är ett verkligen godt desinfektionsmedel. ;!*
\f/ Angifna försök hafva af mig verkställts \ffmed professor Afanasjeffs tillåtelse i hans t|VIjr laboratoriumvid kliniska institutet. ;!*
W Doktor Mi A. Baiklno. \f/
jXf S:t Petersburg den 26 Juni 1898.

I _ Brefpapper |
%*§. rikhaltigaste lager af utländska och mhom-|||
§H ska sorter, linierade och olinierade^^^MM|iFirmatryck utföres billigt.

Dahlbergs Pappershandel
Alexandersgatan 15.
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fä Ärtisi> och !Ritmaterial^^|
I %sil*/i@lßesflc/i såväl som hvarje slag af €^bt{niateviaA
| bör inan naturligtvis alltidköpai

$| itUmaitwisiliHiasiclelii \&
\ enär densamma såsom varande SPECIAL-ArrÄß" ovillkorligen erbjudei
: största garanti för bästa vara. H^H| [^MatemaUsk^^Goodetisk^nst^

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

HERfVfAiM LSIMDELL

Östra Henriksgatan

Glöclritningsapparaten
É^^BHBHiå! n är ovilkorligen

den bästa den bästa
erhålles endast hos Herman Lindeli, Helsingfors

fW'»WTrri|IniAc^LTija'iai1niAc^LTija'iai

jG Herman LjndSSM
1 Erityis liike

ISaiteilia ja Jpiirustustar^citJ
1&yarpiMfiQJG sekä kaikenlaatuisia 4s\HrUsfusfat*peiia
I ogtetaan tietysti aina

i Piiriföfustarpeidenkaupaste«€«
Siitä syystä etta se ERITYIS-LIIKKEENÄ välttämiittöniästitarjoaa

snurimman takauksen tavaran hyvyydestä.

SMatemaatillisia k Geodetilli^iä tijökaluja. [
Itä Henrikinkatu. ■

m%Épwp}ijpiåst^^£^£^£g \(ggj^g^j^jj^gJ^gMßj IJBiBKgM

liij. Ludv. Hartwali.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alexardorsg. 26.
Telefon 169.

Tillverkningen står
under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen. Jacob Reincke

Hiilipiirustuslaite
on välttämättö- Qi<p|f-Jtfl^ on välttämättjfr

mästi paras **
*■*■%^^^^^^^^^B

saadan ainoastaan Herman LindelNllå Helsinki
mästi paras

FLÖI3L.

Sadu å 20 p:i

Elvira å 15p:i

Seine de Hol-
lande å 15p:i
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