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MA.GA.SIW IJU NORD.
Nu inkommet:Albion Lampmagasinet Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.

innehafvare Kolumbia - velocipeder
Viktor Rydman.

Största specialaffär af 1898 år modell
Alla maskiner äro försedda med au-

SKOAFFÄR.tomatisk bromsinrättningför Lampor,Glas. Porslinar,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro-

leum & IJeuzin. Arthur Bergström.
Ö. Henriksg, !. Telef. 1301.

Ö. HeDriksgatan N:o 3.
Största lager af inhemska skodon. Prima
tvummigaloscher, äkta Collanolja m. m.Billigt iparti & minut

il Ti TIVT^W WTTfe Å TFT Fotografisk Atelier.
%J n JL» ÅF jL li&MkJm,åli*JlLJ4 Porträtter ivimtkortsformat å 6 Xtlk, or duss
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itCIEBIIIIA^" lifforsäkrings aktie bolagiSTETTIN Ferd. Stamer.7^ Geneiv.lagenturför Finland, Hagasandsgatan 9..

e?u cS aåef';/... w_

-
Tidning för Helsingfors

<5OA. W. EKLUND & C:o
Skrädderi-EtablissementSkilnadsgatan 19. Telefon 310 Teatrar och Konserter. Östra Henriksjf. N:o 1Välsorteradt lager af

Argos hus.—= HåJJer fin finaste material. =—Viner & Spirituösa
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag Elegant snitt.

Prisen beräknas billiga,billigapriser.

N:o 112. Fredagen den 27 Maj

DANIELNYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.

Fredagen den 27 Maj 1898
kl. 8 e. m

Obs.! Sista föreställningen.!
Perjantaina Toukokuun 27 p. 1898.Soåi(fiöpsföreställning.

För 2:dra gången

Fnljß Tiiiii, "15
3

'3
PLustspeli3 akter af Ernest Blrnu & Eaoul Toché. Ei ole naytantoa.Fri öfversättning från franskan af Harald Molander.

Regie: Mauritz Swedberg

Personen: a
Tamponin,bankir
Aniré Gerard
Bavageot ■HrStavenow
Chante^l^^^"^^^"^(HrLindh.

anställda hos Tam-
Augustin > . siir Freoht.

IHr Franck.Louis Dir. Avg. Arppe
Guillaume
Alexis Gammal, god tradition bjuder oss att i dag

Fru Tamponin meddela dir. Arppes porträtt, och fä vi samtidigt ön-
ska herr Arppe, att kommande spelar måtte blifva lika
godt som det nu ändade.

Germaine, Tamponins dotter

Rosita Tremelli, dansös

Lucie
Anette

En tjänstflicka
ITours ivåra dagar.

Börjas kl. 8 och slutas omk<-. 10 e. in O »g Fotograf SCKDSTUÖMS iuinons
_BUB ic^oo a andra ocli tredje sidorna.

»SKÅNE", Brand-
Middagskonsert

Alla dagar
från kl. 3 e. m.

STAHLBERG>s A.TELIER.
J.H.Viekels

VINHANDEL.

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

Hr Riégo,
Hr Fröberg,

Hr Kahlson
Hr Svensson,

Frk. Tschernichin
\ rk. Bergroth
Fru Stavenow
Frk. Backman.
Frk. Spennert.
Frk. Liljander,

& Lifförsäkriiigsaktiebolag:
Hotel Kamp

Wiener Damorkestern J. 6. Sehivar*&

Jacob Ciungqpists fotoarafisKa fltelier
fllexandcrsg. 19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)

Utför omsorgsfullt och tillbilliga priser allt fotografisUt arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 2453.

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

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. in

AXEL PALMROOS
Vinaffär.

Lager af fina äkta
Viner, Cognac, Likörer & Rom

Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
Filial: N. Esplanadgat. 43

Specialité: CRAVATTER.

Hilda Lönngrens

KaserngatanN:o 26
förfärdigar af resp. kunders Gffna tyger såväl enkla

som elegantaste-= Damklädningar.=-
Modernt och omsorgsfullt arbete garantera;.

AXA LINDHOLM

SUOM. TEAATTER».

"— ♥>—"

Alexandersgatan 7. T. 638
OBS.! Enda specialaffär.

Äkta

Unionsgatan 17

Juho Wirtanens

1898.

Albion Lamppumakasimi
Omistaja

Victor Rijdma.n.
Suurin erityts liike

Lamppuja, Lasia, Porsliinia, Nik-
keli-tavaroita & luivapatsaita, La-

stenvauiwja, Petroleumia &
Heiiziniä.

Halvalla tukuttain ja vähittäin.
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Stråhattar
Blommor, band,
brudslöjor m. m
ser hos

tyll, brudkransar,
till billigaste pri-

Firma H. Elimin.
9 Alexandersgatan 9.

Helsingfors Charkuteri
2 Michaelsgatan 2. Telef. 491.
Rekommenderas som denmest=

sorterade affär ibranchen.

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

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

Beställningar emottagas tacksamt.
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ICLEVELAND.fFöljande tre omständigheter ställa Cle- >

«^ veland-Velocipederna betydligt framfor L
3 alla andra velocipeder, nämlrgen:

i. Burveil-iagrerc, hviika äro gjorda
ar det finaste värkiygsstä! samt svarf-
vade och härdade mei den utoinordent- £"
ligaste precision. De äro oslitbara, ab- £solut damtäta och kunna aldrig justeras »><M för hårdt. '.
Gleveeasids Clincher-rPngar,
hvilka äro- fastade vid kombineradeträ

3

Jjjnlpn hlifut.
Hsälmrla utom-irderuligt starka och rm- C
Hgurm de mest elastiska! R
ICleveiand ked^ti är dm enda ked, FIi hvilken stiftet och blocket äro abso- ►Hhu härdade och den är därför under- fe-Bkasrad slituing och sträckning ilåQgtHinmdre grad än nägon annan ked. &.

& Blomberg,|
"9 Helsingfors, Mikaelsg. 19. |E

ådtoÉM&åäikm
m ,,. ©m g»'^ £&$\||Franska Lifförsäkringsbolaget *%>
|LURBAINE, g
# Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. SJ)
|S| Garantifonden: 98 miljoner Frcs. gfy

Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- ga>r ringar af alla slag. Genom samarbete med>^ sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur- I»)
é^ baihe et la Seine beviljas de försäkradevid iSh
jjfa sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, :5;

hvilka fullkomligt säkerställa såvälden för- 1&!f)(jKä säkrade och lians familj, som ock de per- gJV
söner, med luilka ha)i siar i affärsförbin-
delse för den oundvikliga förlust, som en Qlf)

(^ sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- gj))
fö& ler en olyckshändelsemedföra. Bolagetefter- Sk

skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
(^ premierna för hela sjukdomstiden och utbe- ggj)taiar 8/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- jfi!

lig och resten vid dödsfall. W)
Bolaget LTrbaines försäkringar äro @h

>(&> därför sarskildt att rekommendera för her- 3f?rar affärsmän, då det gäller att säkerställa *<&)
(flfö större affärsföretag g-enom lifförsäkrin^, g}}]
{(fö emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- «*?

samma störingar svårare sjukdomsfall all- &})
(ftfö tid med'öraoch hvilka ofta'nog bringa bor- 055)
(S& geS" Ooh förlagsman stora förluster.

För dessa väsentliga fördelarerfordras
icke någ-ra extra premier utan endast att gftirtfe den 'örsäkradeafstår från den årliga vinst-
andelen.(^ Generalagentureu: Helsingfors, Mikaelsg 1 gft\

j öar/00/2 élriörring.

Den velociped,
som åkes mest AMERIKA,

Buffalo.wr
I England, Velocipedernas

moderland, har Buffalo af alla ameri-
kanska fabrikat vunnit den största
spridning

Generalagenter för Finland

Carl Jacobsen & C:o.
Helsingfors
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Programbladet

Och så är det dä återigen vår. Na-
turen klädd i modernaste ljusgröna flor—

frän Konred Björkegren — lockar
en till hvad annat som hälst utom att
stänga in sig, vare sig i teater- eller
konsertsalong. Herr Arppes mestglada
landskap kan oj uthärda konkurrensen
med maj-månads blåa himmel. Tilloch
med den seglifvade Kung Christian —

måste abdikerasalig i äiuiniielTi^
tid förmän för tronpretendenterna
Pöttérssou och Josef Wolomis.

Teatrarna stänga ock sina dörrar från
och med i dag. Svenska teatern d?ck
endast på glänt. Därsairmastades
gilves nämligen pingstdagarnaKinema-
tografföreställningar, Men.sedan är det
slut. Från och me-1 idug sluter äfven
AProgrambladet" e,iua spdter, efter en
i allo seger- och nroiu1 sä-ong, för att
gifva. tillfälle at sin talangtulla redak-
tion och — sina hundrade annonsörer
att samla krafter for kommande kam-
panj, hvilken äter vidtager den första
instundande september.

Vi behöfva väl knappast påpeka att
Programbladet under nästa säsongkom-
mer att vara lika förträffligt redigeradt
som tillförene. Våra traditioneri detta
fall äro hors concours. Såsom hitintiis
skall Programbladet" innehålla teater-
bref och konstmeddelanden från den
civiliserade och ociviliserade världens
alla väderstreck — till och med från
Helsingfors. Och komma vi hvarken
ait sky personliga uppoffringar, peku-
niära ansträngningar eller lifsfaror för
att göra vårt organ till hufvudsta-
dens mest beundransvärda tidning.
Våra annon-'örer komma vi att omhulda
som våra ögonstenar. Intet t.nnons-
eller skämtblad ivärlden skall kunna
pyssla om dem med större pietet och
reklam än vi. Det blir formligen rö-
rande. S^ecielt jultiden, då värupp-
laga utgår i tusental och bokstf fligen
öiversväminar staden, skola spirituella,
snobbiska och kvicka reportrar meddela
briljanta skildringar från julexpositio-
nerna, och, om sä önskas, till och med
meddela resp. aunonsörers porträtt, för
skonade och idealiserade.

Till sist är det oss ett sannskyldigt
nöje, för att ej säga njutning, att tacka
vara annonsörer för den ifver med hvil
ken de ihägkommit oss. Desslikes ock

våra otaliga medarbetare, våra ännu
otaligare värmer och ytterst få ovänner
för godt samarbete.
Iseptember således!

Redaktionen

Notiser.— Teaterdirektörerna Wladimir
Schultz iMoskva och Franz Wall-
ner iBerlin hafva ingått en associa-
tion för inlörandet af tysk skådespelar-
konst i Ryssland och hafva för detta
och nästa är öfverenskommit om ett
tyskt ensemble-gästspel i. städerna
Odessa, Kiew, Cjarkow, Moskva och
S:t Petersburg, med eventuelt besök
äfven i Bukarest och "Jassy. På hvil-
ken konstnärlig grundval företagethvi-
lar kan man sluta till af de engage-
uient för tournén, som af associationens
affärsombud i Bsrln redan uppgjorts.
Agnes Sorma, berlinarenes med rätta
så firade favorit, har bl. a. lystrat till
det henne isyftet gjorda anbudet. Fru
Sorma torde komma att uppbära det
största honorar, som ännu någonsin till-
lagts någon skådespelerska iRyssland.
Ton nén ar beramad för månaderna
november och december 1898. För

november 1899 har öfverenskommelse
träffa1s med äfven Adalbert Matkowsky
om 30— 40 gästuppträdandenafkonst-
nären ihans mest framstående klassi-
ska roler. Medan Agnes-Sorma tour-
néa omfattar blott otvannämda ryska
städer, kommerMatk<.wsky att uppträda
äfven i Bukarest och Jaspy. Förbere-
delser äro likaledes gjorda lörbildande
af ett förstklassigt lustspels-sällskap
och torde ett flertal af Tysklands för-
nämsta artister ifacket lofvat sin med-
värkari för företagets realisering.

— Bogumil Zepler hvars opera„Brudköpet i Hira" vid sitt framträ-
dande eniottog-j med så mycket bifall,
har numeraslutfört onny opera..Grefve
deLetoriére". Företa uppförandedäraf

Fotografiska Handels- ocli Fabriks-
Aktiebolaget i Finland

Helsingfors.

Specialaffär
för

fotogr. artiklar.

lIAK.UI) WANASTJKKXAS B 1 o m s t er ha o d e1, skilkadeai 4-

BÅDMKÄTT^ING i»
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

a/^ M/^ Engberg

Ledig annonsplats.

o

Smäll!
Skräll!

JDöt.tslntåren.

dclit>se"
stänger dörrar ljudlöst

Till salu hos
Sven Strindberg.

Humleberg 5. Telef. 15 81.

OPERAKÄLLAREN. Aftonkonsert alla dagar Festvåning för beställning
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sta klassem

BODEGA ESPANOL/V
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut af endasta! ■landska

VINER &
SPIRITUÖSA

Barngarderoben
Högbergsgatan 45. Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.
Beställningar emottagas.

OBSt Xjols.alomtoytet.

CARL BERGROTH
Fabiansgatan N:o 2g,

Telefon N:o 750

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på flaskor som litervis från fat.

i:sta Klass

Eric Säindsfriims Fabiansjratan 27, hörnet af Norra Es ilanadgatan. i samma hu« som Kordiska Bosa
Fofogra/inteliet: tillfälle att i ännu högre grad än hittils tillmötesgå ärade kundor " deras fordringar på ett .<>

8



AXEL PIHLGREN Ton Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj i Paris 1889.
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MARIEBAD
Mariegatan 13.

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

OQQOOQQQQQQOGGQQ

KKNiAllKAi\'i'!|l
Kaserngatan

"
Jj&j

Öl på seidlar Varma portionerm. m mTJS
mffiwiio/f./?.

J. NEC A 1
Ang-Korffabrik.

Humleberg 5. Tölö. Tel. 13 31
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus), tel. 933. SödraEspla-
nadgatan 2. tel. 928. Saluhallen 70—72 tel. 2125'.

Märkning
Swift"

? Gr. IP.!StocJkixi.st.xixis V"<f. ■.■atf.dfliii>^.+4.4.4.++++.-.A4, »--.»^M—

— —
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* ± ♥♥♥»»»»»»♥♥♥♥»^____________________________________________________________________________ ___r ; ______________________________________________________________________________S■f' A^-~a «£^-_~_g^^___i

____^^^^^H
och alla sorters tapisseri-
arbeten utföras af Quadrant"

Sally Wredenberg
Lilla Robertsgatan 1, 1 tr. upp

Diirkopp"

m. flSpecialite;

Guldbroderi. *************** *,

Siamdrini dZesfaurani

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland for
Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare än de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexaiulerssatiii^O
IL REHNBERG
S.! Fullständiggaranti.

tdtftådtlÉdtllfedtl

FLOR
(från Paris)

200 olika mönster från 50 penni

Konrad Björkegren
Hennes' hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

%^__kik^.UIk_tAi_&i__kti».i*if_fkiiU^_k

Damhattar
Barnhattar

Största,urval Silliffa pris
hos

Konrad Björkegren
Hern.es' hus

WIWWIWf

IN°2BJ

flygiemstv
Ansi tsbe andling

Största urval

illIåt SVSL V OI* I
billiga priser

offya glasmagasinet
3. Mikaelsgatan 3.

OBS: vid Sidornwska affären
08EÅB, ALEXSIZ.

MBBHBWBIffIKMiIfIIiyiIMIMMMBMI

Hulda Lindfors
Velocipeddelar o.

tillbehör istort
urval!

tf>«->
09
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Egen reparations»
värkstad.

*'*#*****#♥♥***#Helsingfors, JJerggiitan 10.
Med ånga och massage rengöras hud^n från

pormaskar, finnar, frass 1etc,hvarigeiiomhuden star-
kes och uppfriskas. (Amerikansk metod),

AGNES JOHANNSEN
N Esplanadsg. 27, 1 tr. upp

Telefon 83.

Bodega Jlndaluza
Nzo 28 XXnionsffatan JVro 28.

Servering af uteslutande äkta natur-
viner,frukter,läskdryckerm.m.

Fotbehandling
meddelas af Agnes Johannsen
utex. från Kongl.HofFältskär
Ch. Berggren-f£k* N. Esplanadgatan 27

ltrappa upp.
Telefon 83.

N
■ /*s

______■

m
% H:r Vclocipediskr! n

Eleganta I
f Yelocipednummerbrickor ti
Jr med förnick]ade siffror på lakerläder fond, hos

A. A. Barek's-^^Ä

ii g

Ld

£> Till

Hl

■■ XX '<>■ '■*.■

Bleck & Plätslä^^^^^B
N:o 10 Regeringsgt. Telefon 10 il

Hm
kommer att äga rum a Harrrburger
Stadsteatern. Lbretton är skrifven at
numera afiidne prof. Taube) t enligt ett
tammalt lustspel at Blum-Bazard.

teus" säger en norsk tidning: Fru
Lindens Orfeus" var klassiskt skön.
Till det yttre ädel och förnäm som e»
bildstod, tecknade hon med osökta,
lugna drag en gripande bild af den
olycklige, sorgtyngde sångaren. Hen-
nes klangfulla djupa altröststämde för-
träffligt till den yttre bilden. Det hela
värkade tom en personifikation af den
mest högborna sorg.Hl

— Halmstrå't" lustspel i5 akter
af Frans Hedberg uppfördes i tysk öt-
versättning nyligen pä Stadsteatern i
Frankfurt ain Maiu, men route c.aktadt
ett iallo framstående återgifvande, blott
föga framgång. Efter denna sin Orfeus" har fru

L;nden rätt att nämnas bland de främ-
sta i sin konstgenre. Hvar och en skall
böja sig inför densamma i fullkomlig
och oskrymtad beundran."

— Nationalbiblioteket i Belgrad
stängdes häromdagen af orsak att i
biblioteket numera ej fans en aida bok.
Detta med allmännamedel organiserade
folkbibliotek räkna ;e för något år se-
dan 40,000 band. Då emellertidsau.t-
liga låntagare ej aktat nödigt att åter-
lämna utmgna böcker och ingen kon-
tioll utöfvat.-s beians vid första kvarta-
lets af detta år utgång att bibliotekets

— Köpenhamns Tivoli öppnades
den G maj iör första gängen under
denna säsong. Programmet för öpp-
ningsfesten upptog förutom konserter,
såsom sedvanligt, pantomimer, illumina-
tion och fyrverkeri, åtskilliga nyheter
såsom parterrakrobaterna Montrose, lin-
dan-aine bröderna Niagarre och balett-
säliskapec Cawey.

hela egendom be-tod i biblioteksiuven-
tarierna samt kustorn, hvarför inan fann
ror gode annonsera om dess stänaoine

tilsvidare,

C8 — Den svenskaoperasångerskan!
fru Matilda Linden gastar f. n. Kri-
siiania och skördar det rikaste bifall
för sitt charmanta uppträdande både
som sångerska och skådespelerska. Om
hennes prestation i Gluck-i opera Or—-

— IMiinchen uppförde literära
föreningen med ftnmgäpg a Gartner-
platzteatetn komedien Die Erziehung
zur Ehe'' a' O. E. Hanleben. Mindre
lycka gjorde enaktaren",.Nötturno" af
K. A. Piper. — Å Volkstheater rönte

en, hvilkon är tillökadmed nya och eleganta dekorationsföremål ocli apparater, är därförei
t arbete. pris för visitkortsfotograf... Fmk (i pr. dussin

skådespelet Zigeuuerleben" af Hoch-
feldt bifall.

— Den nya operan Das Un-
möglichste von Allem" af Anton
Urspruch mottogs med bi'al1 å hoftea-
ttin iWeimar.

— K. teatern i Amsterdam har
för första gången på holländska språ-
ket uppfört det nya lust.-pelet Jugendf-
retnde" af Ludwig Fulda och därmed
rönt lifligt bifall.

— Det satiriska stycket Das
Tchaperl" af Hermann Bahr mottogs
välvilligt å Thaliateatern i Hamburg.

■4* "»»

Ett och annat
Källarmästaren och peruken. Styrel-

sen for Landskrona handtvärksförening
blef för en tid sedan satt på det hala
a! en ijprukmakar.äiling, som begärde
tesallbref med företeende af en peruk
som prof på sin skicklighet, skri ver
K. L. S. Detta var en bård nöt att
knäcka Gcda hufvud hade föreningens
-tyrelse; men peruker hade de ända in-
gen användning för,och den enda fack-
rranmn i staden pä d-tta område var

sökandens egen läromästare, hvilken ju
var jätvig. Iett rar veckor låg pe-
ruken till bedömande, men ho k*n be-
döma en töcken? Det var nära, ait
man ilikhet med hvad stadens förval-
tandemyndigheter bruka göraikvistiga
fall tillkallat en sakkunnig från grann-
städerna, då en ,, räddandeängel" plöts-
ligt påträffades i skepnaden af värden
på Hotell O-car, den bekante förre dam-
komikern hr Nielsen-Uidahl. Ja, han
var fackman. Han hade visserligenicke
förfärdigat peruker, men hade användt
sädana i hundratal, blonda Margareta-
peruker, korpsvarta donnaperuker,hvit-
pudrade rococcoherdinneperuker o. s. v.
och han intygade att gesallprofvet var
ett godt arbete, som hedrade hvilken
hårkonstnär som hälst.

Och på källarmästaren utslag erhöll
peiukuiakarelärlingen gesällbrefvet och
indra klassr-ns diplom.

Havs forsla iakttagelse. — Hr A.:
Jasa, ni kan spä i händerna? Nåväl,
titta i min hand hvilket ar det mest
utmärkande karaktärsdrag ni dä finner
hos mig?

Hr B.: Att ni. inte ofta brukar
ivätta er om händerna".
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Eric Sundström.

I JULIUS SJÖGREN |
«< Mikaelsgatan 4, Centrals hus. »* Ylle- och trikotvaruaffär. »
$1 Välsorteradt lag-er. Billiga priser. >$
«¥***¥»**¥¥#"*¥¥* 1¥¥¥¥$¥$¥¥¥¥¥¥¥¥¥»

Ledig annonsplats

Ständigt lager af färdiga
B4IIYKLADEK.

Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikae.lsgatati 2,

K. F. Larsson.

C. E. LINDGREN's
Borst- c*s Ponselfabrilv

Rödbergsgatan 9. BUTIK Alexaiulersgatan 46.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelöntatillverkningar iparti och mi-
nut till billigastepriser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

C E. LINDGREN.
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Skyddsmärken Guldmedalj och en salamander på fat, kapsyl och kork

Wf drufkonjak af äldre ocli nyare årgångar.

Kf3Finnes hos de förnämsta vinhandare. Wffi

verkliga värde framgår af bakteriologtrna D:r Edv. Selanders. D:r Bassenges, Professor Axel
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W:m, EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandel. Älexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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Intyg af D:r E. S. Perman,
Öfverläkare vid Kronprinsessan Lovisas Barnsjukhus

Sedan Edert fabrikat Stomatol nu öfver ett år
användts ii kirurgiska afdelningen vid Kronprinses-
san Lovisas 'barnsjukhus, får jag härmed till svar å
Eder förfrågan meddela Er mitt omdöme om det-
samma. Dess användning har varit som sköljvatten
imunnen, dels vid inflammatoriska processer i den-
samma, dels efter operationer, som genom munnen
företagits it käkbenen, och har det dervid visat sig
som ett mycket godt munvatten. De egenskaper,
hvarigenom det bland sådana visat sin framstående
plats, äro dess kraftigt antiseptiska verkan samt den
egenskapen, att det utan att utspädas såmycket, att
denna verkan försvinner, ej åstadkommer retning å
mun- och svalgslemhinnan.

Stockholm den 2;J Juni 1897

Högaktningsfullt

E.S. Pennan,
Med. D:r, Öfverläkare vid Kir. afdeln. å
Kronprinsessan Lovisas Barnsjukhus.

Intyg af D:r V. Wernmark,
Öfverläkare vid Katarina Sjukhus

Katarina Sjukhus, Stockholm
Anmodad, att yttra migangående användningen

på Katarina Sjukhus af Stomatol" får jag härmed
meddela :

Sedan d. 14
/ 10 1897 en afdelning förSkarlakans-

feber å sjukhuset öppnats, har nästan uteslutande
Stomatol" användts som mun- och gurgelvattenför
vuxna patienter och som spolvätska isvalget för
minderåriga och sådana vuxna, som varit för sjuka
att sjelfva pä tillfredsställande sätt kunna gurgla
och skölja sig. Medlet har dervid begagnats iut-
spädning till 2% af denkoncentreradej,Stuinatolen".

Vid jemförelse med de medel af fiere slag,
somunder föregåendeSkarlakansfeberperioderå Sjuk-
huset af mig användts, tyckes förr rena
svalgen från slem och beläggningar än"de förmådde;
och kan jag på grund häraf ej annat än rekommen-
dera nStomatol" till fortsatta försök under nämnda
förhållanden,helst ingen obehaglig inverkan af med-
let kunnat märkas.

På Skarlakansfeherafdelningenhalva från dess
öppnande på ofvannämnda dag till dato intagits 187
patienter, ett alltför ringa antal och en alltför kort
observationstid för att, helst epidemien under tiden
visat en öfver hufvud taget lindrig art, kunna be-

rättiga ett fullt giltigt omdöme, men af allt somhit-
tills "framgått tyckes Stomatol" vara väl värdt her-
rar läkares uppmärksamhet som ett godt och verk-
samt medeli svalgsjukdomar af ofvannämnda art.

Stockholm, Katarina Sjukhus den 21 Jan. 1898,

Victor "Wernmarkf
Sjukhusets Öfverläkare.

Intyg af D:r K. Q. Kuylenstjerna,
Assistent vid Farmaceut. Institutet

På begäran får jag härmed intyga, att mun-
vattnet Stomatol är en blandning af särdeles lämp-
liga och rena ingredienser, af hvilka den verksam-
maste, beståndsdelen är ett framstående antiseptiskt
medel, och får jag såsom min åsigt uttrycka, att
Stomatol härutinnan öfverträffar andra af migunder-
sökta munvatten.

Stockholm den 23 Februari 1808

K.G.Kuylenstjema,
Assistent vid Farmaceut. Institutet.
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Diner & Spirituösa. för munnens, näsans 0. hudens värd

Xlölz.o
Ti sBrefpapper ing. Lrt. Hartwa! Frcdr. Edv. Ekberg. K. A. DAHLIN

DROGHANDEL, Sac/u å 20p:i.
Mineralvattenfabrik Skilnaden 15— 17. Elvira å 15 p:i.

rikhaltigaste lager af ut-
ländska och inhemska
sorter, linierade och

Helsingfors, Alezandersg. 26. Glogatan 4.Bageri&Konditori. Reine de Hol-Telefon 169olinierade, Fönstervadd.
Fönstcrkitt. /artc/e a 15 p:i.-ZL

52 Alexandersgatan52 hos
Tillverkningen står

under kontroll af nio
sofie doktor Hj. Modeen.

Firmatryck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHAIEL.

Alexandersgat 15.

LoliSrS parfymer.
Heleolin (Råttgift)

Viol tvål in. vi.Helsingfors Jacob Remeke
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