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Teatrar och Konserter./ BÄD \
/GENTRftI \

f Varmlufts- och
X Basänghad rekdniiiiendeias. \k Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 7. Söndagen den 18 September

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
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SVENSKA TEATERN. SVENSKA TEATERN. SUOIH. TEAATTERi.
Sunnuntaina Syyskuun 18 p. 1898Söndagen den 18 September 1898 Måndagen den 19 September 1898

kl. 7,30 e. m kl. 7,30 e. m. ZALAMBAN TUM.Sista gästuppträdandet af Herr EMIL HILLBERG, För andra (20-de) gången

4:de tablån ur (El Alealde de Zalamea),DORA. 3-näytöksinen näytelmä (7 kuvaelmaa),Kungsämnena.
Kirjoittanut Pedro Calderon de la Darca.

Skådespel i5 akter (8 tablåer) af Henrik Ibsen
HenkilötKomedi i5 akter af Victorien Sardou. Fri öfver-Öfversättning.

Adolf Lindfors.Personerna sättning af Bertha Straube, Felipe 11, Espanjan kuningas
Don Löpe de Figueroa, kenraali. Emil Falck.PersonernaHåkon Håkonsson, valdtillNorges

konung af Birkebejnarne .Hr Berlin.
Skule Jarl '. . . .HrLindroth

Don Alvaro de Atayde, kapteeni. Axel AhlbergFavrolle Hr Svedberg.
André de Maurillao Hr Klintberg Don Mendo, köyhä aatelismies . Eino Salmela.Nikolas Arnesson, biskop iOslo -*)

Hr Emil Hillberg van der Kraft Hr Malmström. Benjamin Leino
Juan
J'edro (Jrespo. talonpoika.

hanen lapsensa
Isabella I

Tekli Hr Carlsson fKnut Weckman.
(Katri RautioToupin Hr Hultman

För tredje (14-de) gången Hr Deurell. Ines, heidän serkkunsa Sirkka Hertzberg.Stramir
Godefroid Hr Erlin Kylan kirjuri Pietari AlpoSanna kvinnor. Kersantti Evert Suonio.Dominique, betjänt hos Favrolle.Hr Sjöström.

Skådespel i3 akter af A. Ch. Edgren, f. Leffier Rebolledo, sotamies Aleksis Rautio.Antoine, betjänt hos Maurillao .Hr Precht.
Frk Tschemicliin. Chispa Hilma RantanenMarkisinnan de Rio-Zarés

s\ Hemmo KallioDora Fru Eliason Mvmo, don Mendon palvelija

Prinsessan Bariatine Fru Tavaststjerna. Ensmimainen
sotamies

[Otto Närhi.t
Bark
Fru Bark ....
!5?rthajderas döttrar
Wilhelm. Lissis man
Kamrer Lundberg .

ToinenEva Fru Lindh,

. Fru Bränder.
/Frk Bock.
\Fru Stavenow.
. Hr KliDtberg.. Hr Deurel. Frk Tsoherniohin
. Hr Emil Hillberg.

Frk Söderström.Mion, kammarjungfru Kuninkaän seuralaisia. sotilaita, talonpoikia.
Paikka: Zalamea (pieni maakylä Estremadurassa),

Grefvinnan Zicka Fru Bränder,Lovisa
*) Bark Aika: Kuudestoista vuosisata.

Iluomaa! Pitkät välinjat 3:nen ja 4:nen sekä l:nen ja
önen kuvaelman väliilä. Muut väliajat ilian lj'hyet.Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 11 e. niOBS.! Emellan njeserna en längre paus.

De öfriga mellanakterna korta.
Ovet avataan k:lo 7, Näytäntö alkaa k:lo 1/S

ja loppuu k:lo \'M.Börjaskl. 7,30 och slutas omkr. 10,is e. 111 SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolaß: G. F. CttRUiNOER.
Alla aftnar

Aftonkonsert
Alla dagar §J§ ILM.gg.I If Ä n^m ar»

Middagskonsert noie' l*amp
'

från kl. Vi4— V26 e. m. afWiener 'Damorkestern. från kl. 8 e m

STAMLBERGS A.TELIJEM.
Bodega AndaluzaJacob £jtfttgqs>isls fotografisKa Jffelier

fllexaitflmg. 19 (inö. fr. S)agasunasg. 2.) N:o 28 Unionsgatan N:o 28

Utför omsorgsfullt och till billigapriser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 2453.

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

Wasetiiuska gok^anäeln.
MJLGA.SIN X&U WOMJ}.
/!/>? LINDHOLM
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Alexandersgatan 7. T. 638
OBS.! enda specialaffär. Norra Esplanadg. 37. Telef 1727,

Akta Välsorteradt lager, billiga priser
Hnfvuddepot ar1 Dr. Labmanns un

derkläder.Uiner och spirituösa
direkt importerade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
Unionsgatan I<. Ensamforsäljn. af Jouvins & C:o's i

Grenoble världsberömdahandskar.

N. Esplanadg. 13C*P T)"Y"R.T?.]^T)ÅTI Fotografisk Atelier.
t Jk . XJ A JA!XåA.\.A/AJLJ.JLAi Porträtter ivisitkorkformat å 6 ISIk9 pr duss,
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""CJJEUff 4 I¥¥ \" lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer." "*"
Generalagenturför Finland, Hagasandsgatan ">..

Tidning för Helsingfors
Georg Wikströms skrädderi

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

Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisen beräknas myk-
ket moderata.

1898.

i Bisp Nikolas

Personerna

{(S6^j^> ;iir!icr. ofn'i- alt endast eNisiurailt >\\
j|| kort tid, bßftil sa flitigt besökt? Jo-, d&rlöt atl

jagarbetar enligi nya förbättrade-arbetanetpder
__C oön i min praktik anYSndér dé" mesii ypperstaocb
"(/) snabbt arbetande instrument, l&ier livarje por*
(f) ttii11 genomgå img-ran kemisk behandling och
3 omsorgsfnlJ konötnårlfg retouéchering, samt ég-"

nar stor tippmärU^amh*-1 ;ii an ,ui!v;i personerna
s_ som bkola fotograferas fördelaktiga ställningar
0) ocli liclysnin.^. hari,L'.viinni §rhaliär jög]mi-rrati.
Q. som utmärka sig för stor Itkhel ocjh som alltid

bibehålla sig oförändrade, den yttiv utstyrseln-^
är lin ocb elegant Prpfver å mina arbeten äro

E utställda till pasi
Niidra Esplaßftdirataii 4

fmidt emot Kapellel)

Hl AxelStrandberg.
Fotografier i öaturliga färger utfäfas p8

begä r;<n

G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

J,H.Wickels
VIKHATOEL.

ARRÄKS PUNSCH,
prisbelönt med guldmedalj vidmånga
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspri? iDiplöme d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

(Catanis hus.)



HARALD WASASTJERNAS BloinsUrhiidcl SKILNADBN_4.
BODEGA ESPANOL4
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Brudslöjor
kransar, band, spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hos

Firma H. Elimin
9 Alexanderagatan 9.

Helsingfors Charkuteri
2. Michaelsgatan 2. Telefon 491,

Rekommenderar färska varoralla da=
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, barnklädningar. Beställnin-
gar på all slags maskinstickniug emottagas. Flossa-
apparater å Fmk 8: — jämte tillbehör hos.

TH. NEOVIUS,
MikaeisgataaN:o 2
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Theodor Blanch's
Konstutställning

iAtheneums stora sal.
IS^ruslna Strängar," mt*

Denna världsberömdaoch af aJla så beundrade
stora stämningsfulla tafla af holländske konstnären
T?. 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.mtill 4 e. m.
Entré !mk.

— — — —
Theodor Blanch

Kung!. Hof-Konsthanctlare

OPERAKÄLLAREN.
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Ständigt lager af färdiga
UJ"a BASIKIADEB.

r^ Beställningar emottages,
Nya Barngarderoben

2 Mikaelsgatau 2
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K. F. Larsson
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Moderna
Herrhattarer»

t3 00■ö V~^^ rikhaltigaste lager,

»English hat magazine"OJ 'ni mara

en
05

O)
■MMM

Mickaelsgatan 4,

,-Q \£sin och B ©
Punschhandel
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Unionsgat. 41

W. Poschehonow.
oj«— I
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CL SS Flere olika staters flaggor iminiatyr,
( ) P3

G33
lämpliga till

oj oCO bordsprydnad■ tmam

Q9
på lager och efter beställning från. f—H

U-. SL.
Hö SVEN STRINDBERGS flaggfabrik

Audrégatan 22. Telefon 15 81.

Den enda värkligt praktiska SKRIF3IASKIN
som finnes ;U 00-00-Q

lIA 3131QNB,
som skrifver såväl rysk som vanlig' skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o d*»Helsingfors,

Generalagenter förFinland & Skandinavien

Smäll!
Skräll!fåoéa Söcföerför sä goéi som

ingenting.
Döttslsitareja,:j€teHtflM*Restupplagor af en mängd böcker, til]-

hörande Wentzel Hagelstams förlag, realieras
intill den 1 januari 1899 med 50 procents
rabatt och därutöfvor. stänger dörrar ljudlöst

Till ocrliördt billiga priser erhållas så-
lunda romaner och noveller af våramest fram-
stående och omtyckta författare samt en del
värdefull fackliteratur.

Sven Strindberg
Andregatan 22. T. 15 81.

Hagelstams bokhandel.

Middags- & Aftonkonsert Table dhote &å la carte.
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Helsingfors.
Försäljningiparti och minut af endastäKta utländska

Från Stockholms teatrar,

Wasa teatern, Eanfts lyriska scen
har gjort en briljant start.

Flickorna Miehu" är en alt igenom
graciös och rolig operett, och den be-
visar på ett glänsande sätt, att den
lätta och glada konsten icke behöfver
vara skabrös för att roa. Där är nu
kväll efter kväll fullt hus på Vasatea-
tern, och bifallet har till och med varit
starkare än på första iöreställningenun-
der de aftnar, som följt efter premiären.

Les Petites Michu" gafs förstiPa-
ris å Bouffes-Parisiens-teatern hösten
1897 och vann där genast en ovanligt
stor framgång. Operetten är en lyck-
lig sammansmältning af operett ochopera comique, med en rätt lyckad li-
bretto, fri från alt skabröst och sim-
pelt, musiken är mångenstädes förträff-
lig, rik på vackra melodier och väl in-
strumenterad.

Librettons innehåll är följande
Flickorna Michu, Blanche Marie och

Marie-Blanche, äro — efter livad de
själfva och andra tro

—
tvillingsystrar,

döttrar till ett hederligt par, som har
matvaruhandel ihallarna. De ha satts

i pension hos m:lle Herpin, en gammal ffRMBKffIIIIBIMIMKgMBBKMtMIIBHW^^
mö,som svärmar för franska armén ocb HFotografiska Handels- och Fabriksaktie-B
har ordnat pensionenmilitäriskt. Med i bolaget i Finland Helsingfors.
en trumhvirfvel kallas vid pjesens bör- § Fotografistea, artiklari
jan de unga eleverraa ut på gården, H oc1:l B
Under en pantlek mellan flickorna fa! j FonograferJ^^^^/^
ler lotten pä don unga I rm, ',(< '.!,::I'H^^^^^^H^^^^^^^Hatt ge en kyss åt den förstesom k<.,m-B
mer in genom grinden. Detta blir I
sarkaptenen Rigoud, som kommer I
att besöka sin moster ni.lie lierjiinH
Härvid blir den unge kapten i)(jtatrr,-.B
ide båda oskiljaktiga tvilling.systrarna.M
men tycks dock i'^^n^l^^nii^Jystra l^la)n:li<!-.\[arie^^^^^^^^H^^H

Pappa och mamma Michu jämte de-
ras bodbetjent Aristide inträda för att
hälsa på flickorna och medföra trakte-
ring åt hela pensionen. Aristide yppar
nu att han är dödligt förälskad och
vill gifta sig med en af flickorna Michu,
hvilken de vilja ge honom, men i själlya
värket är han mest förtjust iMarie-Blanche, som också är smått betagen i
■len hygglige, men litet enfaldige gos-
sen. Paret Michu kominer i stort bry-
deri, ty i värkligheten är blott en afflickorna deras egen, den andra är dot-
ter af en general des Ifs, som då han
'irog ut i kriget, lämnade sin nyföddadotter, hvars moder dog strax" efter

hennes födelse, att vårdas af paretMichu, som bamtidigt välsignats med
en dotter. Den något konfyse och ko-
miske pappa Michu hade lagt de bada
flickebarnen i ett bad, och när de se-
dan togos upp var det omöjligt att få
reda på hvilken som var deras eller
generalens dotter. Deras förlägenhet
vid frieriet ökas till förskräckelse,när
strax därpå generalens kalfaktor kom-
mer dit, sänd att hämta hans dotter.Generalen hade efter 17 års frånvaro i
krig återkommit och villenu återfå dot-
tern för att ge henne till maka ät sin
räddare ikriget, kapten Rigoud. Då
paret Michu ej vetahvilken af flickorna
som är den rätta, måste hela familjen
följa med till generalen. Andra akten
spelas ihans hem, där åtskilligalustiga
förvecklingar inträffa och där flickorna
träffa kapten. Dä Blanche-Marie, somälskar honom, hör af Marie-Blanche att
hon gör detsamma, afstår hon ädelmo-
digt att bli hans maka, och akten slu-

tar med attMarie-Blanehe blir den lyck-
liga generalndottern och fästmön. Tredje
akten visar oss paret Michus saluhall.
Blanche-Marie skall gifta sig med Ari-
stidn,men är en sorgsen och kall fästmö.
Marie-Blacche kommer in, yster och
glad, med f. d. systerns bruddräkt i
åtskilliga korgar och lådor. Hon har
märkt hur alt står till, att kapten och
Blanche-Marie älska hvarandra och att
hon själf är mera fästad vid Aristide.
Kunder komma in ibutiken. Marie-
Blanche betjänar dem medlif och lust,
med ett anlag för yrket, som visar
henne vara en sannskyldig Michu. Hon
börjar kläda Blanche-Marie till brud,
men styr ut henne med puder ihåret
och moucher. Generalen och kapten
träda in, och då nu Marie-Blanche pre-
senterar f. d. systern och samtidigt vi-
sar det medtagna porträttet af genera-
lens hustru, är likheten så slående, att
ingen mer kan tvifia på att Blanche-

CLEYELAND
är den bästa velocipeden

Till salu hos

Tel. 2129

sinnrs"!Föm's



AXEL PIKLGREN Torr Genuine Arraks Punsch Guldmedalj i Paris 1889.
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Bor«:å-Portef.o
Swift"

Quadrant"
Vällagrad. Diirkopp"

Välsmaleande.
lifterfrågad. Nordstjernan"

m. fl.Omtyckt.

000000000 &f&SW*¥+¥**¥¥¥+ m

SamSrim %sestaurant.

fSobra
en medelstor 25 pennis Cigarr

säljes endast uti
Fredr. Edv. Ekbergs

Ligarratar
52 Alexandersgatan 52.

Besök! Besök!

Hennes' Sa uhallar
Alexandersgatan 19 Hagasundsgatan 2

subbassementYåfimgen. Tjufyudingång
från I^agasundsgatan

Försäljning af alla, slags matva-
ror? frakter, konserver, m. m. till moderata
priser

Saluhallarna öppna: Helgfria dagar 7
f. m 9 f. m. och10 e. ni. Söndagar 7—
6—lo e. m

Besök! Besök!

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland för
JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.

Betydligtbilligare än deutländska,
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti.

fcsaifcjöfe&Sifoiö

FLOR
(från Paris)

stort sortiment från 50 penni.

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

Chiffon, Grep, Sammet,
m., m. m. allt liemkommet för

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 ochkunders åtanke!

Konrad Björkegren
Hagasumlsgatan 2. Hennes hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

wmwmwmtwi

"Jr Champagne 55
j3 Mont de Bruyére S,
3 säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras k alla större hotell & restaura- Ö*

tioner. Partilager hos Kn

Ernst Tollander. £"55 S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

11 ■

I' " :Y -v

Nytt lag-er
för säsongen inkommet

O. Öländer
Skilnadstorget S.

C. E. LINDGREINTs
Borst- cfc? I*onself.Eilt>x*ilsL

Ködbergsgatan 9. BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

EeSommenderar sina prisbelöntatillvärkningaripartioch mi-
nut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla högrabatt. Order
frän landsorten expedieras prompt.

C E. LINDGREN.
G.F.StocJkmanns Velociped-depot.

**.***j*ik*.^******

Velocipeddelar o.
tillbehör istort

urval!

Egen reparations-
värkstad

f^2R' ***************

Lediff annonsplats.

kHu/d^Undfors
o-s
(fl

C/j en
s Ä

3"
CDsr

HelSlngfforS, ISerggatan 10.

Största urval
TH. WULFFS
& RitmaterialieliandelPappers-IwTasTTitroin N. Esplanadsratan 43.

MidtemotNya Teatern
Telef, 2450.till billiga priser

i Välforsedt lager! Billiga priser!Ledig annonsplats
«3Tya MARIEBADglasmagasinet

Mikaelsgatan 3.3
OBS: vid Sidormvska affären Mariegatan 13.

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

OSKAR AIEZSIZ.
IMWIIIMMIMM
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tografiatelier.

Marie är generalsdottern. Alt slätar
nu lyckligt och väl.

Musiken är, som sagdt, förträfflig.
Särskiidt kan påpekas duetterna mellan
flickorna Michu; lifiiga kupletter och
goda ensembler saknas ej häller. De
bada flickorna representeras utmärkt af
fru Emma Berg och frkn Frisen, den
senare så till sång som ap;aration,
mycket behaglig.

Uppsättningen är mycket vårdadoch
utförandet förträffligt, då hr Ranft lyk-
kats vinna värkliga sångkrafter, hviika
förmå uppbära sina partier på ett i
allo tillfredsställande sätt.

H. n
-^4*+—

Hur gammal är valsen?

Ja, älskvärda läsarinna, dethar fun-
nits en tid, dä den danslystna ungdo-
men sväfvade iokunnighet om denna
Terpsichores högsta uppenbarelse och
suckade under de franska dansaristo-
kraternas färla.

M-en så föddes valsen, ett borgerligt
barn, som emellertid visade sig varaen
förtrollad prinsessa, hvilken snart eröf-
rade sig en tron, afundad af mänga,
bestridd af ingen. Stamträdet ersattes
af den segrande ungdomen, anorna af

behag och gratie, lolket.s nåd invigde
henne — livem kunde då längre mot-
stå. Och med rätta! Hvar och en,
som lärt känna denna drottning inom
den moderna danaens rike och hennes
älskvärda regemente, skall aldrig böja
;ig under främmande despoters spira.

Valse" representerarden smäktande
ungmöns ljuft lockande hjärteöDskan,
den blomstrandeungmönsvärkliggjorda
ideal, den af moderliga omsorger upp-
tagna husmoderns skimrande håg-
komster

Vill ni hörasannsagan om denna för-
trollade prinsessa? Här har ni den!

Det var en gång —
■ länge är det

sedan dess, öfver ett århundrade — en
tid liksom nu, då det i musikens rike
fans en jätte och en dvärg. Liksom
för flere tusen år sedan voro jättenoch
dvärgen rivaler, de bekämpade hvar-
andra och täflade isina värk och stredo
om äran och allmänhetens bifall. Och
musikens Goliath" besegrades af den
lille nDavida, och alt folket jublade och
firade dvärgen såsom sin afgud.

Och vetenIhvad Goliatb" hette?
Han hette Mozart och hans värk hette
Figaros bröllop"; men de blefvo un-
danträngda af „dvärgen" VmcenzMar-
tin och hans „ lina cosa rara.

"
Och det tillgick så. Iden anspråks-

lösa operan „ TJna cosa raraa (pä sven-
ska: Ett sällsynt fall'9 uppträdde tvä

par, hvilka i slutet af andra akten
trädde en dans etter enkel musik, en
vy och egendomlig dans, än sirlig, än
stormande, än hoppande, än sväfvande,
änsedesam, än passionerad. Och denna
dans var — den första valsen, dansad
på scenen

Operan och dansen vunno så stort
bifall, att man snart glömde Mozarts
kort förut gifna Figaro" —

man skref
då är 1787. nCosa rarau, sä kallades
valsen, eröfrade de unga damernashjär-
tan, balsalames golf, kompositörernas
notstift

—
v cosa rara" eröirade med

storm hela världen
—

rara'1 ble:
en „cause celebre."

Men nu kommo de lärda och sam-
vetsgranna pedanterna och sökte att åt
den borgerliga drottningen konstruera
ett stamträd och siällde upp en läng
rad af förfäder till valsen, så att denna
återfördes ända till Adams dagar.

Men valsen behöfde ej denna dårak-
tiga sanktionering, hon stöddesig stolt
pä sin borgerliga ungdom. Ty hon
ägde något mor än adelsbref och va-
pen, hon hade vunnit sina danslystna
undersåtars osvikliga tillgifvenhet, och
den skall hon säkert länge, länge veta
att bibehålla och försvara.

-«""►-

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

— Ett nytt körvärkWerinher"
af K. Hirsch, täxten af H. Erler, rönte
ett gynnsamt mottagande vid första
uppförandet i Elberfeld.

— Johannes Brahms' efterlämnade
förmögenhetuppskattas till 315,000 kr.
i kontanter och värdepapper, hvartill
komma ett särdeles vackert lösörebo,
böcker, musikalier, m. in. värderadt till
30,000 kr.

-+^+-
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Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
Geschwister v. Bugånyi.

Söndagen den 18 Sept. 1898,

Program.
Ertl.1. Gewehr heraus, Marsch

2. Ouverture z. Öp. „Wilhelm Tell" .Bossini
3. Geschichtena. d.Wienerwald,Walz. Strauss,

4- Phantasie a. d. Öp. »Carmen" Bizet.
RobaudiB. Alla stella confitlente, Lied.

(Piston Solo)
6. Ouverture z. Öp. Die lustigen Wei-

ber von Windsor Nikolai,

7. Weaner Mad'ln, Walzer Ziehrer

8. Fur lustigeLevt, GrossesPotpourri Komzak
9. AubadePrinteniere,Frählingsständ-

clien Lacombe,

10. Das liegt bei uns im Blut, Polka
mazurka Braunsteiner

11. Retraite militairo. Tonbild ....Keler-Béla
12. Kleine Ohronik, Galopp

Jjf INTYG. \lV* Ett mig tillsändt munvatten »Stomatöl1,\l/ tvära sammansättning är mig bekant,har jag >ff
W|V undersökt med hänsyn till dess inverkan pä
"/ olika septiske och andra sjukdomsalstrande
\y bakterier, hvilka städse eller vid kända till- V/
ii'* fallen förekomma imunhålan.
*|" Dessa undersökningar gåfvo toljande re-

*I> S
l)

aßolerabakterier, dödas fullständigt vid tfåV
V' 5% Stomatol i vatten, på 1minut, af
W 3% Stomatol på 3 minuter. 1% Stoma- Vf
C|> tol hindrar i betydlig grad dessa bakte-
;!* riers utveckling.
W 2) Imunhålan förekommande s. k. Mullers \ff
CåV komina-baciller dödas fullständigt af 3% «l>:;' Stomatol på S minuter, af 4% Stomatol
Vf på 1 minut. W
ii> 3) Tyfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi- H>
:!' nuter vid 3% Stomatolhalt. 3%Stoma- VJ.
V/ tol hindrar tydligt bakteriensutveckling W
ii'* efter 1 minuts inverkan tfa
}\' 4) Tarmbakterien (Bacterium coli) dödasaf /V
W ö°/o Stomatol fullkomligt efter 4 minuter, yf\iä 4%— 5% Stomatol hindrar tydligt efter *ÉV
:!' 2 minuters inverkanbakteriensutveckling. .
\f/ 5) Friedländerspneumo-bakterier,dödasfull- > f
tåV ständigt vid 4% Stomatolhalt efter 1V2 'i

minuts inverkan. 5% Stomatol dödar}'
W denna bakterie på 1minut. > 9
\i'* 6) Orange-gul Sarcina, dödas af 5% Stoma-
VJ. tol på 2 minuter.
\f/ 7) Gula septiska streptokocker, dödas af W

6% Stomatolpå 4 minuter. \h'4■Yj 8) Hvita septiska streptokocker, dödas af }'/■.
W 5% Stomatolpå 3 minuter. W
ii* 9) Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- Sli

tol på 1minut, af 4''/0 Stomatolpå 1V2\f/ minut. W
\Ll* 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- \i'*V/! matol fullständigt på 2 minuter. )*£.\f' Resultaten at dessa försökvisa, att kon- yr
ii'* centrerad Stomatoli4%— 5% satt tillvatten W|>
}V! är ett verkligen godt desinfektionsmedel. }V..
Vf/ Angifna försök hafva af mig verkställts yf
ii'* med professor Afanasjeffs tillåtelse i hans
yj.. laboratoriumvid kliniska institutet. ."»".\f/ Doktor M. A. llaslnno. W
k*f S:t Petersburg den 20 Juni 1898. W^

?ÄÄÄÄlSfe^^|'f^^^^^^Ä

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
Geschwister v. Bugånyi.

Måndagen den 19 Sept. 1898

Program.
Erviti1. Spanischer Marsch

2. Ouverture z. Oper. Die Jugfrau
Verdi.von Orleans

3. Mein Lebenslauf istLieb und Lust.
Walzer Strauss

4. Phantasie avs Richard, Wagner's
Opern zusammangschtällt . . . Olmbroz

Bohm,5. Hast du mich lieb, Lied . .
(Piston Solo),

6. Ouverture zur romantischen Oper
Oberon" Webe:-

7. Die Schönbrunner, Walzer Lanner

8. Bunte Blätter, Grosses Potpourri.Fischer
9. Intermezzo avs d. Baltet, »Naila" .Delibes

10. Bohemia. Polka fur Clavier-Solo
mit Orcliester Begleitung . . . Felise

11. Krönungs-Marsch a. d. Öp. »Der
Propliet" Meyerbeer

Drescher.12. Auf Urlarb, Galopp
Kinzl.

Ang. Info. Hartwall.Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri&Konditori.

Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alesandersg. 26,

1 Brefpapper
?|| rikhaltigaste lager af utländska och inhein-
säk ska sorter, linierade och <>iim(T^<l<^^H Seine c/e Hol-Telefon 169

lande å 15p:iFirmatryck utföres billigt.

Dahlbergs Pappershandel
Alexandersgatan 15.

52 Alexandersgatan 52 hos
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.Helsingfors b ReinckeJaco

Herman Lindellni
i. v^^^H

II U Specialaffär för
$ Artist^* och JbtitmaterialfI@irfi&t6Qstic£ saväi som hvarje slag af

\ bör nian naturligtvis alltid köpa i

#1 lCitmat4krinii**lisMicl*klii !€

♥

I enär densamma såsom varande ,,SPECIAL-AFFÄR" ovillkorligen erbjuder
1 största garanti för l)äst« vara.

Matematiska & Geodctiska instrument
1 jj Östra Henriksgatan ■!

BWWI

Glödritningsapparaten
ä^ovilkoriigen ,r\>f -2 J^££ är ovilkorligen

den bästa den bästa
erhålles endast hos Herman Lindeli, Helsingfors

SSSäääSSSiiöBSSSWSSSSSiSÄSi

Herman Lindell.
Erityis liike

ja S^iirustustarjseita
f3CarpißHoja sekä kaikeniaatuisia

ostctaan tietvsti ahia

M% Piirustnstarpcidei kaiipnsta m&
Snn^jy^tl^ro^å(^?iOT^nvrron^E^^v?uuiuiii?ro)mastitarj^aa i

Matemaatillisia k Geodetillisiä tijökaluja
Itä Henrikinkatu

j&yö&wérisr?

Hiilipiirustuslaite
on välttämättö- C Ä f!I|U on välttämättöa

mästi paras
saadan ainoastaan Herman Lindel/lllä Helsinki
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