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"jGEBHA^IAl" lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer.
Generalagenturför Finland, Hagasundsgatan9..

/ BAD\/CENTRHL \
f Varmlufts- och \^/ Basängbad rekommenderas. ><

N:o 13

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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Hr DeurelL

anhängare . ....
Guthorm Ingesson
Sigurd Ribbung
Jatgeir skald, en isländing . .
Bård Brätte, en höläing från M-

Hr Swedberg.

Hr Lindhdaros
Sira Viijam, huskaplanhos biskop

Nikolas
Mäster Sigard, från Brabant, bi-

skopens läkare Hr Erlin

Höfdingar. Hirdmän. Gäster. Fruar. Tärnor. Svenner
Prester. Munkar. Korgossar. Nunnor. Märkesvenner.
Lursvenner. Krigsfolk. Håkons ooh Skules husfolk.

Borgare iOslo. Bergen ocli Nidaros. Allmoge.
Handlingen föregår i första hälften af 18-de

århundradet.

Börjaskl. 7 och slutas 0111kr kl. 11 e. m

Måndagen den 3 Oktober 1898
kl. 7,30 e. m

Godtköpsföreställninff.
För tredje gången

foecl.tK^ié
Lustspeli5 akter af G. v. Moser och

F. t. Schöntlian.

Personerna
Heindorf, godsegare Hr Malmström,

Matilda, hans hustru ...
lika Etvös,hans systerdotter .
Aune Hiller, likas sällskapsdam

Fru Bränder.
Fru Eliasson.
Frk Söderström,

Hr Svedberg.Herikel, rådman
Frk Tohernichin,Sofia, hans hustru

Elsa, hans dotter
vonSonnenfels, general....
Kurt von Folgen, hans adjutant

Fru Stavenow
Hr Lindroth.
Hr Klintberg.

Schäfer, militärläkare . . .
Reif von Reifiingen, löjtnant

Hr Fröberg
Hr Hultman,

Hofmeister, aptekare Hr Precht.
Frans Kounecy. Folgäns kalfaktorHr Lindh.
Martin "| (Hr Deurell.
Anna > itjänst hos Heindorf . <Fru Lindh.
Rosa J . IFrk Bergroth,

Handlingen försiggår ien landsortsstadiTysk-
land inärvarande tid.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10,30 e. m

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27

SUOM. TEAATTERI.
Sunnuntaina Lokakuun 2 p 1898

cfllenneiullfa Rinnoilla.

Sara syftämessä.
3-näytöksinenhuvinäytelmä. Kirjoittanut

Martti Vuori.

Henkilöt
Tobias Saxhäok, rovasti Otto Närhi,
Gunilla, ruustinna Mimmy Leino.
Asarias PöJlänen,nuori talonpoika Hemmo Kallio,
Heta, hanen äitinsä. . . . ■ .Hilma Kantanen.
Tahvo Mansikka, mökkiläinen. . Taavi Pesonen.
Kustaava, hanen toinen vaimonsa iKmn^LsH^enoiaAmii, Mansikan tytär ensimmäi-^^^^^^^^^^BB

sestä aviosta Tyyne Finne.
/Aleksis Rautio.
■\Sirkka Hertzberg,
. Olga Leino.

Ville|PölläsenpaiVelijoitaKaisa/ r J

Edla, sisäpiika pappilassa
Tapaus Savossa,

Kihlaus.
1-näytöksinen komedia. Kirj. Aleksis Kivi

Suom. alkuteos

Henkilöt
Aapeli \ kraatareita ja vanhoja /Aleksis Eautio.
Eenokki/ nuoriamiehiä \lisakki Lattu.
Eeva Mimmi Lähteenoja.
Jooseppi, Aapelin oppipoikka . .Olga Leitio.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:Io V2B
ja loppuu k:lo 10

M
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SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 2 Oktober 1898 kl. 7 e. m

Första folkföreställningen
med halfva priser och därunder

För fjerde (14-de) gången.

Skådespel i5 akter (8 tablåer) af Henrik Ibsen,

Öfversättning.

Personerna
HåkonHåkonsson, vald tillNorges

konung af Birkebejnarne
Inga från Vartejg, hans moder
Skule Jarl .
Fru Ragnhild,hans hustru. .
Margareta, hans dotter . . .

Hr Berlin.
FruBränder.
Hr Lindroth.
Frk Lodenius
Frk Bergroth,
Frk Bock.
Hr Stavenow,

Sigrid, ii;1 1
-- svsirr^^^^^^^^^HNikolas Arnesson, biskop

Ingeborg, Andres Skjalda
enka Fru

Peter, hennes sim Hr l<'röbcrg^|
Dagfinn Bonde, Håkons stallare . Hr Malmström
Ivar Bodde,Håkons hirdprest. . Hr Lindh. I
Vegard Varadal, en af Håkons H

1 1J l-llll;i11
Grregorius Jonsson, lendeiunan^H

Skule Jarls anhängare . H
Pål Flida. lenderman. Skule Jarls^^^^^^^^^B

Hr Hultman.
Hr Klintberg,
Hr Erlin.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Söndagen den 2 Oktober.

SVENSKA TEATERN.

Geors Wikströms skrädderi
Östra Henriksg. N:o 1.

Lagret är stort och välsorteradt.
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisenberäknasmyk-
ket moderata.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3.SKANE", Brand- & Liftorsäkringsaktiebolag: G. F. CARUWQER.

Alla aftnar
AftonkonsertMiddagstonsert HötolKftmp

från H.*M-Vt6 e. m. M//g/?er Damorkestern. frän. kl. 8 e. m

stAhlbergs jltelier.
Bodega AndaluzaJacob CiungdDists fotografiska Htelier

Jflexandersg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.) N:o 28 Unionsgatan N:o 28

Utför omsorgsfullt ocb tillbilliga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom afelieren. Celefon 2453.

Servering af uteslutande äkta naturviner, frukter,
la.sJs.dryeker m. m.

Waseniuska gok^anäeln.
MA.GA.SIN DU NORD.
AXA LINDHOLM

!Vif. AiiiipinN

Alexanciersgatan 7. T. 638 Elektriska Affär,
OBS.! enda specialaffär. nylond.q 34 Tol 89T. H:lor« Ledig annonsplats.

Akta
uppmur ljusledningarför anslutning till H.fori Elelt A. B.
bolyanmB» 01"1""1'

Telefonledningar,
Ringledningar etc. etc.

väl oci erkändt billigast.
-

S års garanti. Såljor Iran lä-
ror l-m» material o. apparater ytterst biligt.

—
Begär

alltid kostnadsförslag o. priskuranter förränNr bestanuuoi
Eder rör någon anläggning!

Viner och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren
Unionsgatan 17.

N.Fotografisk Ate^^r. Esplanadg.
Porträtter i visitkortsformat å 6 Jllß, pr duss. (Catanis hus.)c
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1898.

J.BL Wickele
YIIHAraEI.

ÄRRAKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.
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Brudslöjor
kransar band, spetsar, sidentyger och piyscher
i största urval hos

Firma H. Elimin
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 Eonstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

Största lager odekorerade löremål 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, barnklädningar. Beställnin-
gar på all slags maskinstickning emottagas.

Nålar till alla slags stickmaskiner.
Wiborg, Alexandersg1. 27.
Åbo, Slottsgatan. 27.
Helsingfors Iffiikaelsg-. 2.

TH. NEOVIUS.
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Leppäkoski Pil! pers Dm
tillverkningar:

©ti)slag»spappeF
HJaFclaspappci3

och

Ti?äiixasse|>a|}£
säljas till billigapriseraf brukets ombudiHelsingfors

0. 3. Dablberg.
Alexandersg. 15,

OBS.! Pappret tillverkas enligt här i landetny metod, glättadt på ena sidan.

Filharmoniska Sällskapet.

2:dra

populära l^onserteri
Tisdagen den 4 Oktober kl. Ij% 8 e. m

Societetshuset

Program
Mendelssohn.Ouverture till Athalia

Slavisk dans N:o 8 Dvorak
Variationer (A-dur), f. stråkinst. Bcethoven

SibeliusSuite
Ouverture. Intermezzo. Ballade. Alla marcia

Paus

Ouverture till op. Kleopatra" . Enna
Konsert (2 satser), f. violoncell. Popper

(Hr Ladislas Aloiz)

Paus

Danse persane Gruiraud
Madrigale (ny) Maupeou,
Spanisch Moszkowski

Den enda värkligt praktiska SKRIFMASKIN
som finnes är

BLAMMOND,
som skrifver såvälrysk som vanlig- skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien,

ooåa Böofier för sä qoéf som
ingenting.

Restupplagor af en mängd böcker, till-
hörande Wentzel Hagelstams förlag, realieras
intill den 1 januari 1899 mod 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.

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut afendast äkta utländska

VINER &
SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

BABliSllßEfl.
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatau '-^^^HLarsson

MARIEBAD
Mariegatan 13

Serveras erkändt bästa bad af alla slag.
För abonnenter stor rabatt Telefon 20 27.

\sin och © @
v Punschhandel

Unionsgat. 41 Tel. 2129

W. Poschehonow.

väckandeUppseende
Nyhet!

Knickerbocker Braces
(Elegan.ta,) (Hållbara)

Snniets-Hängskn
fI rama att bära, för-

hindra dessa hängslen skul-
prornas afrundmng och. bröstets hopklämning samt
åstadkomma därigenom en vacker och rak kråpps-
hållning äfvensom underlätta inandning. Oumbär.
liga. förhvarje människa, såväl manlig som
Icvinlig.

Oskar Durchman.
Enda partiförsäljareiFinland. Mikaelsg. 1. Kirurg

afd. o- Drogliandeln vid Salutorget

Utmärkt bårreningsmedcl!
DoKfor porn^orgs RårtinkfMr"

hindrar mjällbilflning och ©®©O
bärets affallandc. ©©©O

Pris pr flaska 3 mk. ODOO
0000

Uill Hl Da välgjorda KaUtSCbUkStämplar sä bör
Ni beställa dem från

Olalldéns nya ewpiwrätfsting % Kautscbuß-
stämpclfaörlK i ItiiKaelsgatan i.

(Inneh, J. E. "Walldén; Älsta specialistilandet)
Gravyrarbeten af alla slag s.s. StålStaitSar $ Stilar,

Eacksigell $ Tärgstämplar,Dörrplåtar,numrerings-, Pa-
ginerings- $ Datumstämplar, fiwittryckspressar. — Hek-
tografer, Stämpelfärger & prima Märkbläck förlinne-
märkning m. m.
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OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert Table dhote &å la carte.
Från Stockholms teatrar

Hr Personne har hämnats invignings-
nederlaget å Dramatiska teatern. Han
är uppenbart en god magister idet
klassiska.

Till och med denna förberandeklass
idet klassiska som Shakespeares „För-
växlingar" är oändligen att föredraga.
Hvilkethumör,hvilken lefnadsfrisk klar-
het i dessa naiva tokerier! Ni liar
märkt det, hr Personne, och ni hade.
fått fart i det, härlig fart. Er nya
eröfring,hr Hanson, såg ut som en ung
gud, och hr Bseckström är mer värd
än det guld, han skulle vara istånd
att uppväga — och det är nog inte
litet ändå! Riktigt stilfullt och bra
gjordes nästan alltihop för resten.

Ett stycke god akademisk lyrik är
den gode hr Coppées Pater noster."
Riktigt vackert och sedolärande är det.
Fru Fahlman skämmer inte bort det.

Hvad det lilla tyska lustspelet BHan
är inte svartsjuk" angår, så är det ju
rättnätt,men ganska förskräckligt dumt.
Men det hör väl till Dramatiska tea-
terns traditioner, att sådana där nätta
dumheter skola med. För de frodiga

borgarfruarnas skull på parketten och
första raden.

Södra teatern har fått en ganska fet
bit af borgerlig tysk fars — Turistl-
if" heter den på svenska. Den är
riktigt underhållande och inte på långt
när så platt, som de smärre dagstid-
ningsrecensenter, som rynkat sina trubb-
nosar, när de skrefvo om den.

Hr Bergström gör där en af sina
allra bästa borgerligt komiska roller.
Inte en rörelse, inte en replik, inte ett
tonfall, som inte är äkta — med un-
dantagaf „tillfällighetskupletterna", som
mer än gärna kunde undvaras. Man
får — kupletterna undantagna —

en
ihållande, lugn glädje af denna träff-
säkra komik, som aldrig öfverdrifver,
aldrig skjuter öfver målet. Det är
människoframställning, så god som nå-
gon iandra brancher.

Stycket bör draga till Södra teatern
alla dem, som vilja ha en lugnoch glad
kväll ofvanpå dagens kif och strid.

H. N.—
<"">—

1Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-
bolaget iFinland Helsingfors.

IFotografiska artiklar
■Fohoarafer.L

Notiser.
— Programbladet 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

— Jane-Hading-turnén, med hr
Dorval som impressario, afreste den 20
september för att i Briissel börja sin
konstresa genomEnropa. Därefter sty-
res kosan till Antwerpen, Amsterdam,
Haag, Ltittich, Nanrar, Metz, Strass-

brug, Kolmar, Mimchen, Wien, Buda-
pest och Bukarest. Sedan far truppen
genom Odessa uppför Kyssland samt
till Petersburg. Därefter tages vägen
öfver Helsingfors til] Stockholm. Sist
besökas Konstantinopel, Smyrna och
Medelhafsländerna. Det blir samman-
lagdt 35,500 kilometers järnvägsresa.

— På Stadttheater iHamburg
har Paul Kalischs första uppträdande
som Eleazar i„Judinnan" beredt konst-
nären en lysande framgång enligt hvad
därvarande press betygar. Eeoensenten
iHamb. Korr. kallar Paul Kalisch en
dramatisk sångare ochskådespslare,som
måste räknas till de största i vår tid,
en konstnär af stor intelligens, af ett
entusiasmerande temperament,af enska-
pareförmåga sådan den endast kommer
få utvalde till del. Rösten har ännu
icke förlorat mycket af sin ursprung-

CLEYELAND
är den bästa velocipeden

SuncFsTlFirm^s



AXEL PiHLGR E N Torr Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
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A. V. Eklund & C:o.
Skilnadsgatan 19. Telefon310

Yälsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billiga priser

Besök! Besök!

Hennes'
Alexandersgatan 19 Hagasundsgatctn 2,

subbassementYåf\iagen.
från

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

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

Besök! Besök!

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland för

|^r~" ~%*

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.
50 Alexandersgatan50.

EMIL REHNBERG.
OBS.! Fullständiggaranti.

QOQQQOQQO
Swift"Borgå-Porter.

Vällagrad,
Välsmakande,

Nordstjernan" I JUKEiEfterfrågad,
Omtyckt,

OQOOOQGQ© »M^v*»*^**^

Samßrini sffiestauranl

9 f. m. och

t,j»t*,>*it,*ait.,ti

FLOR
(från Paris)

stort sortiment från 50 penni.

Tyller, Sidenblusar, Kravatter,
Fichus, Corsetter, Handskar,

Chiffon, Crep, Sammet,
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
affäriäradedamers ochkunders åtanke!

Konrad Björkegren
Hagasundsgatan 2. Hennes hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

winwnptup?

"Jr Champagne $
3 Mont de Bruyére a,

2 säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I
Serveras å alla större hotell & restaura-

*'
tioner. Partilager hos i««I

o Ernst Tollander. *"
S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

0

Nytt lag-er
för säsongen inkommet

O. Öländer
SkibiadstoigetB.

C. E. LINDGREISTs
lOor-st- cfc? I=*©3^.selfia,fc>rilx.

Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

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

C E. LINDGREN.

***********»IkHk
Gr. F.Stockm.an.ns Velociped-depot.

r^?
Velocipeddelar o

tillbehör istort
urval!

Egen reparations-
värkstad

NS28J ¥#¥*+#++***&

Ledig' annonsplats.

e
(fl

n
**■
ut

Helsingfors, Berggatan 10.

Fråga efter och rök TH. WULFFS
& RitmaterialleliandelStörsta urval Pappers-

Oisarrozi. Glasvaror N. Esplanadsatan 43.
MidtemotNya Teatern

Telef, 2450.
til! biiSsga priser

i
Välförsedt lager! Billiga pris rl

La Manola,
Wilhelmina,

La Flor,
El Sigero.

FloHda.
La Constillidad

<3£tja glasmagasinet
3

OBS:
Mikaelsgatan 3.
vidSidornwska affären Ledig annonsplatsFred. JSdv. JEkhergfs

Viyarrhandel
52. Alexandersgatan 52. OSKAR ALEXSIZ.

liga friskhet och skönhet; den glänser
isynnerhet ihöjdensom metall isolen
och står fast som granit.

— Johann Strauss junior följer
sia fader i spåren och komponerarope-
retter. Hans förstlingsvärk betitlas
Katze und Maus" och skall uppföras
a Theater an der Wien.

■
— Barrientos är namnet på en 14-

-årig spansk sångerska, som isommar
väckt stortuppseende å spanska scener.
Hon är elev af Adelina Patti.

— Henri Marteau, den här bekante
violinvirtuosen, är för nästa spelar en-
gagerad att uppträda som solist å fil-
harmoniska konserterna iLeipzig.

— Joseph Jarno arbetar tor när-

varande på ett lustspel, som bär titeln

Arche Noah" och spelar iIschel vid
tiden för den stora översvämningen.

— Skådespelet Hegars Liebe"
af Franz Lindheimer har efter att ha
uppförts fem gånger å Stadttheater i
Frankfurt am Main blifvit förbjudet.

-4-*^ "♥-

Ett och annat

En teatralisk-journalistisk skandalhar
inträffat iWien därigenom att Theo-
dor Reichmann kände sig sårad af några
visserligen skarpa anmärkningar af re-
censenten iReichswehr", skrifves till
Berl. Tageblatt. Konstnären skickade
därpå ett bref till kritikern, hvari han
i föga smickrande ordalag uppfordrar
honom att aldrigmer nämna hans namn
i sina recensioner eller befatta sig med
operan iWien

Bitter tröst. — Skådespelsförfatta-
ren: Kan ni tänka er hvilken ryslig
olycka, som drabbat mig: en råtta har
ätit upp manuskriptet till mitt histori-
ska drama."

Teaterdirektören: Men då kan ni
åtminstone trösta er med, att ni san-

ningsenligt kan försäkra alla människor
om, att det fallit någon ismaken."

En miljonärsdottersom skådespelerska.
Från Newyork meddelas, att miss Maud
Northam, dotter till en af Amerikasri-
kaste miljonärer, förbereder sig fördet
sceniska kallet, hos fru Modrzejewska,
hvilken för närvarande är direktris för
en teater därstädes. Fröken N. är på
18:de året. Hennes fader är otröstlig
öfver hennes beslut och har fråntagit
henne alt materielt understöd.

När dramat Dreyfus u uppfördespå
folkteaterniNewyork ■

—
nu senast ef-

ter det man fått veta omHenrys själf-
mord — och publiken fick se hufvud-
personen sitta bakom sitt fängelsegaller,
blef densamma ursinnig, skrek: nHan
är oskyldig" eller „Släpp ut honom"
och förhindradelänge styckets fortgång.
Herrarne ropade pä att rättegången må-
ste återupptagas. Fruntiinmemagreto.

En ovanlig panik å cirkus uppstod
nyligen i Potsdam, där Cirkus Deike
ger föreställningariett stort tält. Då
föreställningen var som bäst igång,
infann sig en exekutionsbetjänt, åtföljd

af f, d. cirkusdirektören Ciniselli, och
utmätte icke blott dagkassanutan äfven
några dyrbara hästar för en fordran
som Giniselli hade hos ägaren af Cir-
kus Deike. Clownerna gjorde under
tiden sina putslustigaste upptåg föratt
publiken icke skalle märka något af
det passerade.

Hur man blir hjältetenor. — Tenor-
sångaren Bötel biet af en sångare till-
frågad, hur denne skulle bära sig åt
för att få sin son till hjältetenor.

Hur gammal är pojken?"
Fem är."
Nå, då är saken mycket lätt hjälpt!

Ge honom ett duktigt kok stryk hvar
dag. Låt honom baraskrika. Ju högre
han skriker, desto bättre. Sluta inte
förr än han kommit upp till höga c.
Sedan han hållit på en stund iden to-
nen, kan ni släppa honom. Så fort-
sätter ni på det viset nästa dag och så
vidare."

t o jfFäTTät eIie r-
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PrenumereFa
på

PriffllilÉi

JT. ■ INTYG.
V* Ett mig tillsändt munvatten »Stomatol' ,
Vt/ kvars sammansättning är mig bekant,har jag Vf
H* undersökt med hänsyn till dess inverkan pä
*!* olika septiske och andra sjukdomsalstrande
Vf/ bakterier, hvilka städse eller vid kända till- Vf
CIV fallen förekommaimunhålan. _ Vt/:!' Dessa undersökningar gåfvo följande re-

Vt/ sultat: W\iä 1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid yii
» 5% Stomatol ivatten, på 1 minut, at

\t/ 3% Stomatolpå 3 minuter. 1% Stoma- Vf
Af tol hindrar ibetydlig grad dessa bakte- \fy
}J' riers utveckling. A-jVt/ 2) Imunhålan förekommande s. k. Mullers Vf
W|> komma-baciller dödas fullständigt af 3% U/*!' Stomatol på 2 minuter, af 4% Stomatol faVt/ pa 1 minut. . Mf
%l> 3) Tyfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi- «>
*!" nuter vid 3% Stomatolhalt. 3% Stoma- ?fVt/ tol hindrar tydligt bakteriensutveckling yf
tj> efter Iminuts inverkan V /:!' 4) Tarmbakterien(Bacterium coli) dödasaf. .

..Vt/ 6% Stomatol fullkomligt efter 4 minuter.>f
ijy 4%— 5% Stomatol hindrar tydligt efter j^:!' 2minuters inverkanbakteriensutveckling. ..
Vt/ 5) Friedländersppeumo-bakterier,dödasfull- >f
WÉV ständigt vid 4% Stomatolhalt efter 11/,I1/, Vt/:!* minuts inverkan. 5% Stomatol dödar
Vt/ denna bakterie på 1 minut. Vf
SXi 6) Orange-gul Sarcina, dödas af 5% Stoma- <^fV/ tol på 2 minuter.Vf ') Gula septiska streptokocker, dödas af Vf
ii 6% Stomatol på 4 minuter. SXé
j' 3) Hvita septiska streptokocker, dödas af }*-.
V r 5% Stomatol på 3 minuter. yf
W > 9) Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- ii'J
J
'

tol på 1 minut, af 4'>/0 Stomatol på 1V2V t minut. yf
Mj 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- \A'J;!' matol fullständigt på 2 minuter. sa-.Vt/ Eesultaten af dessa försökvisa, att kon- yf
W 'å centrerad Stomatoli4%— 5% satt till vatten iXiT . är ett verkligen godt desinfektionsmedel.
V f Angifna försök hafva af mig verkställts yf
C 'å med professor Afanasjeffs tillåtelse i hans SXå. laboratorium vid kliniska institutet.
V f Doktor M. A. liashino. Ml

per telefon N:a 13 57 kl. 12—4.

Prenumerationspriset för säsongen
(sept.— maj) inklusive hembärning

Fmk S:

per månad 75 penni.

SMPr" Annonser emottagas å Programbladets
kontor Mikaelsgatan 1, 2 tr. upp (L'Urbaines kon-
tor) kl. 12— i, tel. n:o 13 57

S:t Petersburg den 26 Juni 1898TWW^TWl^^Wt"^lWW' 1A>..-*v. .̂^/*<."t^B

I Brefpapper
§§|| rikhaltigaste lager af utländska och inhem-

ska sorter, hnierade och olimerade.
FtrmatrycJc utföres billigt.

Dahlbergs Pappershandel
Alexandersgatan 15.

|| Franska Lifförsäkringsbolaget g
1 LUR B Al NE, 1
® Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. %
flå Garantifonden: 98 miljoner Frcs. gg)
1* Bolaget meddelar fördelaktiga försak- ||>^ ringar af alla slag. Genom samarbete med
# sjuk- och olycksfallförsäknngsbolaget L'Ur- |gl«1 bah.e et la Seine beviljas de försäkrade vid

sjukdom och olycksfall särskilda ormåner, ||
® hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- &j,
m säkrade ocli lians familj, som ock de per- jg^W söner, med hvilka han står iaffarsforbin-
# delse för den oundvikliga förlust som en

m sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el-

W ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget eiter- igT
# skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
Äfe premierna för hela sjukdomstiden och utbe- gfi)

iaiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot-
(\® lig och resten vid dödsfall. g^

Bolaget L'Urbaines försäkringar aro göj
därför särskildt att rekommendera for her-

(S| rar aniirsmän, dä det gäller att säkerställa
större affärsföretag genom lifförsäkr ng, m
emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led-

ÄS samma störingar svårare sjukdomstall ali-
(«fe tid medföraoch hvilka ofta nog brmga bor-
)jr ges- och förlagsman stora förluster.
(^ För dessa väsentliga fördelarerfordras
<X& icke några extra premier utan endast att gg)W den försäkrade afstår från den årliga vinst- g|® andelen. »
(gfe G-eneralagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1

# 6^r/ i?o/i éfinorring. g

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

Söndagen den 2 Oktober 1898

Program.
1. Eljen a haza-Marsch Eblig.
2. Ouverture z. op. Norma" ....Bellini.
3. Jonathan, Walzer. Milöcker,
4. Musikaliscb.esMode-Tournal-PotpourriRentscli.

|5. O'bitt' euoh liebe VögeleinLied. .Grumbert.
(Piston solo.)

6. Ouverture z. op- Zampa Herold,

7. Phonographen-Walzer . . . . . . Ziehrer.
8. Bunte Blätter, GrossesPotpourri. . Fischer.
9. Polonaise Chopin.

10. Alegorie Polka mazur . . .
11. I'bin a echter Weana, Lied. I
12. Kriegsabendteiir.Polka .sflmHl^^^^^^^^MLorenz.

Strauss

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

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

Måndagen den 3 Okt. 1898

Program

Ouverture z. BalletDieGescliöj^^^^M
des Prometheus H

Schönbruimer Walzer |
Fantasie a d. Öp. ]?aust" ....Gounod
Du hörst wie durchdie TannenXi^^^^^H(Fiston solo.) I
Ouverture z Öp. Giovana H

7. Nachtschwärmer, Walzer Ziehrer.
8. Deutsche Lieder,Grosses Potpourri.Klimsch.9. Amorettenständchen Gäbler.

10. Bohemia, Polka brilante Felix.
11. Liebestraum, Gavotte Eilenberg.
12. Schluss-Galopp Strauss.

Komzäk

Beethoven
Lanner.

Verdi

Ang. Ludv. HartwalL
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Alesacdersg. 26.
Telefon 169,

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

52. Telef. 2178. Helsingfors.

Flöli
Sadu å 20 p:i

Elvira å 1S o-i

Wilhelmina å

15 o:i

hos

b Remeke

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

Tisdagen den 4 Oktober !898

Program.
Hornischer
Titti.
Ivanowici.
Bizet.

Karl-Marsch
Onverture Königslieutenant" . . .Donauvvellen, Walzer
Reminiszensen a. d. Öp. Oarmen" .
Sei nicht böse, Lied a. Optt. Ober

steigev Zeller
(Piston solo )

Ouverturcz.Op.,,AlessandroStradella"Flotow

Wiener Biirger, Walzer Ziehrer.
Gedankenflug, Potpourri. . . . .Döpfl.
MeinLieblingsconleur,CharacterstiickHornischer
Avs der Ferne, Polka mazur . . . Htranss.
Retraite militaire. . , Keler-Béla.Sein öder nioht sein, Polka schnell.Dellinger.
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