
■z
en>"
z
uJ
Z<

il
il

«h -S -Ö

s 1■+= .H -13°
«> ® u§ fl owi

fl ra :*o « cd

99 4w lii fei ,/%> liffgksakrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer.
förFinland, Hagasandsgatan :.

«5^
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter./baö\
/centrala

X Varmlufts- och
/ Basängbad rekommenderas, Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 42 Söndagen den 11 December,

DANIEL NYBLIN, FOTOGkAF, Fabiansg-. 31.

i£ ?

Fru Bränder
Dyveke, hennes dotter,konungens

älskarinna ,. . ISock.
TTun^^roqlHii^nmi^hos^SiegTrrtFrk Tschernichin.
Två riksråd, hofmän, hofdamer, officerare, pager, en
härold, en fångknekt, tvåspelmän, soldateroch bönder.
Första tablån: å slottet iKöpenhamn; andra och
tredje tablåerna:iSiegbrits husj fjärde, femte, sjätte,
och sjunde tablåerna: å slottetiKöpenhamn: slutta-
blån: fängelset iSönderborg slott. Tidpunkt: början

af 1500-talet. Emellan sjunde och åttonde tablån
ha 26 år förflutit

Längre mellanakter ega rum efter första, andra, femte
och sjunde tablåerna.

Börjaskl. 7 och slutas omkr. 11 e. m.
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Johan Ludvig Runeberg,
Imorgon, femtionde årsdagen af „Fänrik

Ståls" utkommande samlas Finlands folk kring
minnet af sin store skald och går att begå den
betydelsefulla dagen med medborgerligafester hvar
isin stad

SUNDSTRÖMS fotog-rafiatelier
Fabiansgatan 27.

Henkilöt
Leander ...
Henrik, hanen palvelijansa. .
Arv, talonmies
Leonora, Leanderin morsian
Pernilla, Leonoran palvelustyttö
Magdelone, vanha nainen
Jeronimus, Leonoran isa. . .
Leonard, Leander'in ystävä. .
Notario

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 11 December 1898

7 e. m

Kung? Christian 11,,
Historiskt skådespeli5 akter, indelade i8 tablåer,af
Adolf Paul. Musiken komponerad af Jean Sibelius.

.Personerna:
Christian II af Oldenburg, Dan-

marks, Sveriges och Norges
konung Hr Lindroth

Marsk Mogens Gjö . . ."I (Hr Malmströ
Riddar Henrik Gjö . . . » Hr Kahlson.
Torben Oxe,slottshöfdingåI § g I

Köpenhamns slott . .j B |Hr Klintberg
Jens Andersson Beldenak, p'm

biskop iOdense . . . ) [Hr Doerell.
Dr Didrik Slaghök,konungensför-

trogne, sedermera erkebiskop
iLund. , Hr Stavenow

Konungens ho ('narr .^^^^^^m^mHans Kmii l)oi7j^jjj2lJiillLJ2Ä£^L^kLi£^^^^^^^^^^B
Hr Precht.
Hr Doerell.
Hr Lind.
Hr Svensson.
Frk Lodenius

Konungens skrifvare
En gråbrödramunk
En officer
Drottning Elisabeth
Siegbrit Willums, holländsk bor-

garfru

SKÅNE", Brand- & Lifförsäkripgsaktiebolag:

/r^fif 4^~4^| /!fst' ir'

Georg Wikströms skrädderi
Östra Honriksg. N:o 1.

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

1898.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Jouluk. 11 p. 1898

SS^ello V? "7-

l-näytöksinen huvinäytelmä. Kirjoittanut R. Kiljander

Henkilöt
Taavi Pesonen,
Tyyne Finne.
Knut Weckman
Eino Salmela.

Mestarm nnvs^arasm.
Blom, suutari, vanliapoika
Anni, hanen veljensä tytär
Wilhelm, Armin sulhanen
Janne, Blom'in kisälli.

Henrik ja Pernilla.
3-näytöksinen komedia. Kirjoittanut Ludvig Holherg

Oskari Salo.
Adolf Lindfors.
Knut Weckman.
Sirkka Jlertzberg
Olffa
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Mimmy Leino
Taavi. Pesonen.
Eino Salmela.
Onni Savola.

Ovet avataan k:lo 6. Näytäntö alkaa k:lo Y27
ja loppuu k:lo ya10.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3
G. F. CARUWsEK.
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Alla dagar Utfk#tf&l W »«ia es*
Middagskonsert HOIOI l^amp

från ki. i/24— V26 e. m. <^/ H//'e/?gr Damorkestern.

STAHLBERGS A.TELIER.
Siv. AulipiuVs

Elektriska Affär,
Nylondug 34 Tel 09T. H:fors

irppiftttpr (jualednlngarfur anslutning till H:fors EieVt. A- B'
belysningeceatta).

Telefonledningar.
Ringledningaretc» etc.

väl och orkäntlt biiligast.
-

5 dra garant!. Saljor irin la-
£f>r ]:ma maierial o, apparater ytterst billigt

— Begär
alltid kostnadsfcrslag o. pristurauter fiirrän Ni beatåmjnej

någon aalfi

Jacob Cjting^ists fotografiska Etelier
flicxandcrsg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb till billiga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. Celefon 2453.

Bodega Andaluza
N:o 28 Unionsgatan N:o 28

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

HELSINGFORS BAHR Ellen Caitimelins
Oarn St Stsckningsaffär

14. Vestra Henriksg. 14,
V. Henriksgatan 18.

Filial: St. Robertsgatan 2Gnlnnteri-, Bijouteri-,
Läder-, & Kortavavnror

Glas-, & Porslinsvaror
Dockor & Leksaker

Rekommenderar sitt välsorterade
lager af

Ullgarner &hemstickadeSpecialitet ! & 3 mk. YHevaror.Parti order emottagas

J.H.Wickels
YiraATOEL.

ARRAKS PUNSCH,
prisbelöiit med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningeaiBordeaux 1895.

MA.GA.SIN nu NORD.
JulufsfällninS

Axa Lindholms
SSSS Tapisseriaffär S€€S

Alexandersgatan 7. T. 6 38.

Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan 17

N. F.splanadg.VTMJfWTI A TTTi Fotografisk Atelier.
XJ&JllAlJL/ÄULJU. Porträtter ivisitkortsformat å G mk, pr dussc. p. (Catonis hus.>

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. ni

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär
Norra Esplanadg. 37 Te/ef /727.

Välsorteradt lager, billiga priser,
Hnfvuddepot af Dr. Lahmanns un-

derkläder.
Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i

Grenoble världsberömda handskar.
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HAKAIJ) WASAST.IKRNAS Blomsterhandel, skilnadbäi 4.
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Förspeltill op. Die Meistersinger"JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.
Betydligtbilligare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan50.

EMIL REHNBERG.

Ballade och polonäs, för violin
(Hr Hugo Olk.)

OBS.! Fullständiggaranti. Paus,

Soldatgossen

Björneborgarnes marsch

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som finnes är

gBmlsåSiåi^?wM 'Ws c^ wII o- a"~'

HA3MMOND,
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o=^E=at_,5cE Helsingfors,

Generalagenter för Finland & Skandinavien,

5 Vilhelmsgatan 5
Hagelstams

konsthandel
N. Esplanadg. Privatbankens hus 1 tr

»I'' * plats och 25 p. ståplats.Kassan öppnas V 26. Till talrikt besökinbjuder

Hela lagret slutförsäljes före\ul
Taflor, bronser, porsliher, antika möbel,Ijus-

elrnlpW»^ möbel från Ve-kronor,
nedig m. m. m. m.

Konstartiklar af högt värde till
rampris!

Högaktningsfullt:
Direktionen.

Tältet mycket väl upp-
värmdt.

OPERAKÄLLAREN. ffli dags- & Aftonkonsert. Table cThote & å la carte.

t«O3

JULUTSTÄLLNING
hos Firma H. Elimin,

9 Alex^andersgatan9.

CtaitÉri'sHÉiilors
Smörgåsaffär

Telef 4 91Michaelsgatan 2

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt

Finska

Järnsängsfabriken,
Enda Specialfabrik iFinland for

Filharmoniska Sällskapet.

28:de

populära
Tisdagen den 13 December kl. Va 8 e. m.

Societetshuset

Program
Lyrisk ouverture

Valse caprice
Scéne religieuse

Konsert (C moll) för piano. . . Beethoven
Allegro con brio. Largo. Rondo.

(Frk. L. von Haartman.)

Paus

Ett tittin hos våra annon-
sorer

Tom är fortfarande istaden och jag
hade skäl att frukta att han för det
glada hufvudstadsliivet glömtbåde barn
och blomma, om han icke igår före-
slagit ett besök till

2^2/a Barngarderoben, Mikaelsgatan 2,
där han af det rikliga lagret försåg
sig med tvänne utsökt fina festdräkter
åt sin lilla Teddy och Greta till barn-
balernaijul. Såsom stor vän af sce-
nisk konst köpte han ock här en dock-
eater och visade sådant intresse vid

engagementet af sujetter till densamma,
att jag starkt misstänker att det blir
Dom själf, som blir direktör för den
illa teatern Ei blöt til Lyst".

På vår vandring längs Mikaelsgatan
gjorde vi flere visiter. IFinskaKonst-
slöjdbutiken, Mikaelsgatan 1, funno vi
mycket se- och köpvärdt. Utomordent-
ligt stilsköna och durabla äro exempel-
vis ryeväfnadernaoch En
nyhet för den landtlige Tom voro de
smakfulla möblerna med inbränd orna-
mentering. Stort behag funno ock de

ä^e^uräls^stenar^^ceTenit^^ite^
betade askkopparna och prydnadsartik-
larna till fabulöst billiga priser.

Vid samma gata n:o 4 lockade
Julius Sjögrens välrenommerade ylle-
och trikotvaruaffär till ett tittin. Hr
Sjögren har till jul ett rikligt sorti-
ment draperier i moderna mönster,
präktiga divan-, säng- och golfmattor
af engelsk, tysk och rysk tillvärkning
samt en oändlighet af dukar, själar
och plaider till olika pris och kvalitet.

Vidbetraktandet af de sköna, varma,
ylleunderkläderna fördes den godhjär-
tade Torns tanke pä den tappre An-
drée, där han öfvervintrar iköld och
is samt yttrade som en from önskan,
att den modige mannen hälst hade en
bråkdel af hr Sjögrens ullrika lager
till sitt förfogande. Då skulle han och
hans heroiske följeslagarenog icke frysa
ihjäl.

Tom hade under våra samtal yttrat
som en kär åstundan att äga ett silf-
ver papyrossfodral och som tack för
många gånger visad gästvänlighet ville
jag skänka honom ett dylikt. Af denna
anledning stälde vi våra fjät till

Guldsmed K. Liljeström, N. jEspla-
nadgatan 35. Det är ett utomordent-
ligt dyrbart lager herr Liljeström ex-

IFotografiska Handels- och FabriksaktieT
bolaget iFinland Helsingfors.IFotografiska artiklarI

och I
Fonografer.

—»"■- lIIIIIMII
"

ponerar och det gnistrar och blixtrari
glasskåpen af guld och silfver, diaman-
ter, rubiner, smaragder, topaser, tur-koser, safirer, opaler och emalj. Tombfef mycket nöjd med min gåfva och
återgäldade mig med en stilig kråsnålföreställande Finlands vapen. Gåfvoroch gengåfvor stärka vänskapen.

Under vårt luffande hade emellertidTom och jag ådragit oss en grundligförkylning och såsom en äkta SasuPunanen, den där iett badstubad fin-ner bot mot alt ondt här i världen,föreslog han ett besök tillBad Central,
passagen. Efter den utmärkta be-handlingen vi därstädes njöto af allas

vår Edla, funno vi oss ock helt åter-stälda till lif och lemmar, färdiga till
nya exkursioner på årets julmarknad.

Ciceron—
*""►-

Notiser.— Björnsons nya drama. De
engelska och amerikanska upplagorna
af »Paul Lange og Thora Parsberg"
skall utkomma hos den kända firman
Harper, and Brothers, London ochNew-
york Ifebruari kommer stycket att
uppförasaf The New CenturyTheatre",
ett dramatiskt sällskap iLondon.

— Olycksfallsförsäkrad publik.
IBerl. Tageblatt läses: Direktionen
för Stadtheater i Liegnitz har enligt
Zeitschrift fur VersicherungsweseiT"
iDgått ett kontrakt med Allmänna ty-
ska försäkringsföreningen i Stuttgart,
enligt hvilket den teaterbesökande pu-bliken försäkras mot olycksfall af alla
slag; denna försäkring sträcker sig dess-
utom äfven till den engagerade konst-
närspersonalen,orkestermedlemmarne och

CLEYELÅND
är den bästa velocipeden

Certége

med 30°| rabatt.

Järnefelt
Rubinstein
Massenet,

Wagner

Wieuxtemps

Kajanus
P<;cius

"BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningiparti och minutaf endast äktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Nyttiga och vackra julklappar i
Nya Hamgsjrderöben

JULUTSTÄLLNING
2 Mikaelsgatan 2

K. F. Larsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa i
taiibarsbad, sprit-

finnbadstu, karbad, halfbad,
■ o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27.

tietoolaget

iK18
29. Fabiansgatan 29

Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London.
Möbeltyger: halfsiden, velveteen, gobelintyger, kre-

tonner m. m. Engelska lampor och metallvaror. Möbler
& mattor. Konstnärligt krukmakeri

Agatol-tvål
En fin ocli angenäm

v^vtoalette-tvål wa >X 2>xa
&j &j ftj
o o o^■*—■ ca

GJ

-I s^

-«91

-ö £ W
5 £ £

B o

y\qatol~tandpasta) 20° Sål)S- yärksammare ännågot
a ii 11 Iannat hittilskändt Antisepticum)\gatol-munYattenj för mun o. tänder.

Erhålles å Drog-erier & Parfymerier.

J. Neumann.

Å iigliorffa forik
Humleberg 5 Tölö. Tel. 1334

Försäljningslokaler:
Trekanten 3, fSpennerts hus.) Tel. 933

Saluhallarna 70 72. Tel. 2125.

A. V. Eklund & C:o.
Skilnadsgatan 19. Telefon 310

Välsorteradt lager af
Viner & Spirituösa

billiga priser

SulfFsTFoTS^s
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JULIUS SJÖGRENBorgå-Porter.

lUißaclsgatan 4, Centrals busVällagrad. Ledigr annonsplats.
Välsmakande. Ylle- och (rikovaruaffar.

Efterfrågad,
Omtyckt Välsorteradt lager. Billiga priser

OOQOQOOOQ ############### ¥
Le meilleur et le plus cher de tous les RhumsSamßrini <JZestcairant. J^^um

Idag- inkomna följande Största urval

fe
*8

AXEL PiHLGREN Torr Genuine Årraks Punsch

im&mtä&mz
FLOR

(från Paris)

stort sortiment från 50 penni.

-<3oo£*-

Tylier, Sidenblusar, Kravatter,
Fichus, Gorsetter, Handskar.

Chiffon, Crep, Sammet,
allt hemkommet förni-, ni

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 iäradedamers och kunders åtanke!

Konrad Björkegren
Hagasundsgatan 2. Hennes hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

WflWfWfWf

Folhieafern
(Studenthuset)

Ihändelse ett tillräckligt abonne-
ment kan fås till stånd vidtager Folk-
teatern med sin värksamhet omedelbart
ibörjan af nästa år

Lista till teckning af abonnement
för 10 program, ämnade att ire.geln
gifvas på lördagar, finne» alla dagar
från kl. 10—4 framlagd iO. W. Lau-
rents tidningsdepöt (Wredes hus)

Teckningen är bindande till alla
10 program

Biljettpriserna äro:
Isalongen

stolar N:ris 2 mk
„ 79— 156 1 „ 50 „
n 157— 260 1 »

261— 390 i) '5 r„ 391—650 n 50 „
öfnga platsei 25 „

På läktaren
stolar N:ris 651 710 , 50 „
öfriga platser 25 „

"Jr Champagne Q

3 Mont de Bruyére &
1|2 säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- W
tioner. Partilajyer hos k!

*o Ernst Toliander. sg-
rk 5. Magasinsgc+an 3. Tel. 18 43. T^

B. Öländer
Skiln acstorget 2....

" ' "

.'. "f
\* mm /^H______l__.

K Liljeström
Guldsmed.

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

Norra Esplanadg. 35. Tel 1427
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Guldmedalj i Paris 1889.

Cigarrers
La Calidad,

Key Best,
Afterdinner,

Our Babies,
Hamonia,

Fred. Edv.Ekberff>s
Cigarrhandel

52. Alexandersgatan 52

den tekniska personalen. Mot olycks-
fall af alla slag? Månne altså äfven
mot dåliga stycken.

—
Cyrano de Bergeras," Ed-

mond Rostands stora drama, fortsätter
sitt triumftåg ofver Porte S:t Martin-
teaterns scen med Coquelia d. a. i
hufvudrullen. Under de 250 gånger
det uppförts ha inspelats öfver halfan-
nan miljon kronor, och ännu torde det
hålla sig uppe en god tid. IHamburg
och Berlin har stycket också slagit an,
hvaremot det iWien icke gjort någon
lycka.

—
Ett skådespel af Jules Le-

maitre, L'Ainée", hvilket förut med
framgång gifvits i Paris, har vid för-
sta uppförandetå Manzoni-teaterniMi-
lano gifvit upphof till en teaterskandal
af första ordningen. Publiken tjöt,
hvir-sslade och hyssjade hela föreställ-
ningen igenom; och till och med skå-
despelarne — hufvudrollen spelades af
Tina di Lorenzo — blefvo föremål för
tån och skymford. Antagligen är det
åskådarnes religiösa känslor, som blif-
yit särade. Lemaitre skildrarnämligen
i ifrågavarande stycke på ett tämligen
hädiskt sätt en prästfamilj.

—
Cesari Rossi, en af Italiens

mest berömda skådespelare, afled nyli-
gen iBari. Siälf en utmärkt komiker
och karaktärsskådespelare har han haft
den stora förtjänsten att först ha upp-
muntrat och hos publiken introducerat
sådana, sedermera ryktbara storheter
som en Eleonora Duse och Ettore Zac
coni samt många andra. Han var vid
sin död 68 år gammal. Isig själf
förmögen,utvecklade han som direktör
en sådan liberalitet och älskvärdhet, att
han ansågs för den noblaste teaterle-
dare mellan Alpernaoch Sicilien. Hans
största bekymmer i lifstiden var, att
han hade samma namn som sin store
konstbroder Ernesto Eossi, hvarigenom
dennes namn enligt hans åsikt alltid
hos publiken fördunklade hans eget.

"—*>—"

Ett och annat.
Hur lady Helen Martin blef skåde-

spelerska. Helen Fancit, sedermera lady
Martin, på sin tid enaf Englands mest
berömda' skådespelerskor, afled nyligen
i London. Hon hade äfyen-gjort sig

bekanTsom författarinna och hade bland

annat skrifvit en bok ofver Shakes-
peares kvinnokaraktärer".

Hon berättade nyligen själt i en

mindre uppsatsom hur hon kom att

bli skådespelerska. Det var ett iung-
domligt öfvermod utfördt skämt, som
förde henne till scenen och tillförde
henne ett storartadtrykte och glänsande
förmögenhetsvilkor. Hennes egen in-
tressanta berättelse härom lyder så-
lunda:

En het sommareftermiddagspatserade
jag tillsammans med min syster, —
som sedan blef den berömdaskådespe-
lerskan mrs Brand och då gaf mig un-
dervisning — på stranden af Themsen.
Ingen af oss var ännu 20 år gammal,
och vi voro ett par glada och öfver-
modiga flickor. När vi vandrat om-
kring en stund isolhettan, kommo vi
förbi teatern i Richmond. Dörrarne
stodo öppna, och man hade just haft
repetition där. Vi gingo in ide svala
rummen för att söka skydd mot vär-
men. Vi sprungo omkring en stund
och klättrade till slut upp på scenen.
Dekorationerna voro uppförda och på
ena sidan fans en balkong. Alt var
tyst och icke en människa syntes till.
Plötsligt utropade min syster: „Älsk-
ling, den där är ju som skapad för
Julias rendez-vous. Klättra upp på bal-
kongen du, och spela den gamle Capu-
lets älskvärda dotter, så skall jag vara
Romeo." Vi skrattade åt infallet, men
utförde scenen, hvarvid jag sufflerade
min syster. Därpå fortsatte vi vår
spatsertur. Som jag senare skulle fä

erfara, hade vi dock haft en åhörare
och det ingen mer eller mindre än tea-
terdirektörensjälf. Han hade hört våra
öfvermodiga stämmor och sökt upp sin
privatloge och därifrån bevistat upp-
förandet af denna egendomliga„Juliad".
Jag måste halva fallit honomismaken,
ty han vände sig till mina anförvand-
ter, sade dem att jag var som skapad
för scenen, berömdemin röst och min
figur, ikorthet sagdt, lofordade sä mina
egenskaper, att han dref igenom att jag
fick debutera. Jag hade framgångoch
kom, när jag knappt fullt 17 år, till
CWentgarden, där jag fick spela Julia
tillsammans med Charles Kemble.

Program.hla.det kom-
mer att, såsom vi tidigare medde-
lat, under instundande säsong hvarje
representationsafton utdelas gra.-
tis af bladets egna kolportörer
utanför svenska teatern.,
hvilket alla teaterbesökare benäget
behageda observera

Hansa

prisertill

cJti/a glasmagasinet
Mikaelsgaian 3.
vid Sidorowska affären
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Helsingfors, Berggatan 10.

§i Cfypisfopfye.
TH. WULFFS
& RitmaterialiehandelPappers-

N. Esplanadgatan 43.
Miclteniot Nya Teatern

Telef 24 50.
Ifälförsedt lager! Billige prissr!

rmii

Vilhelmsgatan N:o 4,

anländer i dessa dagar nytt vinlager från viilrecom-
menderad firma.

L. V. Relander. Telefon 1803
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W:m, EKBERG. Gognac- Punsch- och VinfoandeL Alexaodersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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}l. Ett mig tillsändt munvatten Stomatol", ?S.
\ff livars sammansättning är mig bekant,har jag yjr

undersökt med hänsyn till dess inverkanpå tl>
yj.. olika septiske och andra sjukdomsalstrande ..^\f/ bakterier, hvilka städse eller vid kända till- y/
Wå> fallen förekomma imunhålan. i|>:!' Dessa undersökningar gåfvo följande re-
\ff sultat: Wik'ä 1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid tf>
V/. 5% Stomatol i vatten, på 1 minut, af VJ!
W 3°/ oStomatol på 3 minuter. 1% Stoma- \ff
WÄV tol hindrar ibetydlig grad dessa bakte- WIV
VJ! riers utveckling. }/.
\f/ 2) Imunhålan förekommandes. k. Mullers \ff

komtna-baciller dödas fullständigt af 3°/ 0 W 't
.!. Stomatol på 2 minuter, af 4% Stomatol .
y(f på 1 minut.

* *
Wé> 3) Tyfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi- W 'iyj. nuter vid 3% Stomatolhalt. 3% Stoma-

'
M/ tol hindrar tydligt bakteriensutveckling \ f
W|V efter 1 minuts inverkan £y/-

å
4) Tarmbakterien (Bacterium colil dödasaf J

'
\f/ 6% Stomatol fullkomligt efter4 minuter. \ff
SA'å 4°/ 0

— 5% Stomatol hindrar tydligt efter ikfyXj 2 minutersinverkanbakteriensutveckling. }Y.
\f/ 5) Friedländerspneumo-bakterier, dödasfull- >f/

ständigt vid 4% Stomatolhalt efter ll,^ £å'J
yj. minuts inverkan. ö°/q Stomatol dödar
\f/ denna bakterie på 1minut. \f/\ki'j 6) Orange-gul Sarcina, dödas af 5% Stoma- ik'jyj! tol på 2 minuter. yJ.
\ff 7) Gula septiska streptokocker, dödas af \"/iir ■ i_ X-

' <>f

6°/ 0 Stomatol på 4 minuter.y/ 8) Hvita septiska streptokooker, dödas af 1!^
\f/ 5% Stomatol på 3 minuter. \f/
ii'é 9) Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- <ji

tol på 1 minut, af 4('/0 Stomatol på V-f% }V.
W minut. J \f/y> 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- W|^yj. matol fullständigtpå 2 minuter. VJ.\?/ Resultaten af dessa försökvisa, att kon- \|/
iy centrerad Stomatol i 4%— 5% satt till vatten ijv}V.j är ett verkligen godt desinfektionsmedel.\ff Angifna försök hafva af mig verkställts \f/W|> med professor Afanasjeffs tillåtelse i hans yii
JtV.j laboratorium vid kliniska institutet. 11.W Doktor M. A. Baslcino. W

S:t Petersburg den 26 Juni 1898. Mv

ilÉiåÅÅtliiåJålååå&ÅÉlJsåååiåÉullåå

PrenumereFa
på

PrfiWÉt
per telefon N:o 13 57 kl. 12—4

Prenumerationspriset för säsongen
(sept— maj) inklusive hembärning

Fmk Ss

per månad 75 penni

jSÉH" Annonser emottagas å Programbladets
kontor Mikaelsgatan 1, 2 tr, upp (L'Urbaines kon-
tor) kl. 12—4, tel. 11:0 13 57

yy»É^yiiii^ii

'iSS ÉölFranska Lifförsäkringsbolaget

t L'URBÅINE, 1
Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. |g)

(Ös| Garantifonden: 98 miljoner Frcs. |Jfi)
<k& Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- éjgv

ringar af alla slag. Genom samarbetemed *J^sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- Sgjj)
/flKj. baiiie et la Seine beviljas de försäkradevid tgfe
;Ss£ sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, lj^
(§«f hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- gjj
(jSIS| säkrade och hans familj, som ock de per- isjj»

söner, med hvilka han står iaffärsförMn- J»?|$S^ (lelse för den oundvikliga förlust, som en igsj)
(fjj| sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- gg>

ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- Ss(^ skänker nämligen, såsom allmänt bekant, igj)
]>remierna för hela sjukdomstiden och utbe- gjJJ)Sr^ taiar s/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- !g^

(*s^ lig och resten vid dödsfall'.
((§| Bolaget L'Urbaines försäkringar äro g}j)

därför särskildt att rekommendera för lier-(Jjä? rar affärsmän, då det gäller att säkerställa Q§)
större affärsföretag1 genom lifförsäkring-, &K

dfe emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- g?'
vS^ samma störingar svårare sjukdomsfall all-
/^fe tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- <9ft\

ges- och förlagsman stora förluster. g«^
För dessa väsentliga fördelarerfordras

icke några extra premier utan endast att ggj)
den försäkrade afstår från den årliga vinst- gvlI^s andelen. %g/}

(j^& Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1 SjJ)

Gar!von %Xnorring, ®

wwmwwm
o
I Brefpapper §
§p rikhaltigaste lager af utländska och inhem- §§f
|| ska sorter, linierade och olinierade. ÉM
l|fi FirmatrycJc utföres~fiilllgt. É&
É| Dahlbergs Pappershandel. §§
|H Alexandersgatan 15. i§

Fralr. Édv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan52
Helsingfors

Ang. Ludy. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

i Holsi: :.:-.Jer_g. 2_

Telefon 169.

Tillverkningen står
under kontroll af filo-

sofie doktor Hj. Modsen.

Sadu a 20 p:i

Elvira a 15 o-i

Wilhelmina a

15 o:i

hos

eob ReinckeJa

" T—H Hotel Kamp. Hotel Kamp. Hotel Kamp.

CQ
Wiener Damen-Ochester

G. Richter.
Wiener Damen-Orchester

G. Richter.
Wiener Damen-Qrchester

G. Richter.
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Program.
1. Obersteiger,Marsch
2. Le petit blev, Vals
3. Ouverture, Indigo" . . , . .4. Fur die Kleinen,Polka ....
5. Ljunby horn, Ballad
6. Erinnerungsblätter,Potpourri.
7. Ouverture, Stumme von Portici
8. ISommarkväll, Vals
9. Puppenhochzeitsmarsch ....

10. Rund vm den Stefansthurm, Potp,
11. Die Sohmiede im Walde, Idylle
12. »Von der Puszta", Marsch . .

Söndagen den I! December 1898,

Zeller.
Wenzel.
Strauss.
Pahrbacli,
Friberg.
Richter.

Auber.
Merikanto.
Lecocq.
Gis^er.
Micliaelis.
Reh.

Måndagen den 12 December 1898

Program.

7. Ouverture, Domino noir" . .8. VerborgenePerlen, Walzer . . .9. Vergiss nuoh nicbt, Intermezzo :10. Potpourri, Pagliacci"
11. Die Wachtparade kommt, Tonstilck12. Militär Marsch . .

1. Wiener Herzen, Marsch
2. auB weiter Welt, Walzer
3. Ouverture, »Raymond"
4. Flora Polka ....
5. Douce Caresse . . . .
6. Wiener Mode, Potpourri

Schilt,

Eichter.
Thomas.
Komzak
Gillet.
Bednarz,

Auber.
Ziehrer.
Macbeth.
Leoncavallo
Eilenberg.
Ziehrer

Tisdagen den 13 December 1898

Program
. Ischpold.. Waldteufel..Motow.

Hellmesberger.Nesvadba.

1. A alter Drahrer, Marsch. . .
2. Soir d'été, Vals
3. Ouverture, »Martha" ....
4. Die Verfuhrerin, Mazurka . .
5. Paraphrase, Wie schön bist du"6. Potpourri, . . . Verdi

Weber.
Strauss.8. Ktinstlerieben, Walzer .^^^^^^^^^^^^^H

9. Marionetten, Trauermarsch....Goimotfl10. Auf der Wanderschaft, Potpourri . Eiolaterß11. Intermezzo,Cavalleria rusticana" .Mascagni12. Glocken-Marsch . Ziehrer
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