
■—
j

CD>-
2

""CIEBMAVIJl66 lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer.
Generalagenturför Finland, Hagasandsgatan 9..

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.A
/gentraiX

Yariulufts- och \.
/^ Basängbad rekommenderas. \^ Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Georg Wikströms skrädderi
Östra Heuriksg. N:o 1.

Lagret är stort och välsorteradt.
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
höranvändes.Prisen beräknas myk-
ket moderata.
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N:o 9. Fredagen den 23 September

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg-. 31.
SVENSKA TEATERN.
Fredagen den 23 September 1898

kl. 7,30 e. m Theodor Blanch's
För andra gången Konstutställning

Ii n ■h IIIfilia. i Atheneums stora sal.

j3rustna Strängar," "««"
Denna världsberömdaoch af alla så beundrade

stora stämningsfulla tafla af holländske konstnären
P. Haaxman, utställes

Skådespel i3 akter at Herman Faber. Fri öfversätt- Endast under en kortare tid i Atheneum
härstedes.ning af Oscar Wijkander,

Personerna Därjämte exponeras ett störreantal taflor. ol-
jemålningar och akvareller af omtyckta framstående
konstnärer.Theodor Haller Hr Lindroth,

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

Marianne, hans hustru Prk Söderström,

Paula, hennes S3'ster Fru Tavaststjerna, Entré Imk
Johannes Verner Hr Stavenow

Theodor Blanch
Kuiig-l. Hof-KonsthaiidlareCarolina, hans hustru Frk Tschernichin

Julius Wendorf Hr Malmström
l):r Eichard Wendorf, hans son Hr Erlin
Thiele Hr Hultman

Beck Hr Precht,

En redaktionsvaktmästare. . Hr Sjöström

Börjaskl. 7,30 och slutas omkr. 10 e. m
SUNDSTRÖMS fotografiatelier

Fabiansgatan 27.

SKÅNE", Brand- & Lifiörsäkrißgsaktiebolag:
A"a dagar B<lÄ#£*l tfämnMiddagskonsert noiei l^amp

från kl. Va*— Va6 e. m. Wiener Damorkestem.

STAHLBERGS A.TELXER.

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Syyskuun 23 p. 1898

i?iti6oii?e.«3
Näytelmä 1näytöksessä. Kirjoittanut Theodore de

Banville. SuomentanutHanna Asp.

Henkilot
Ludvig XHta^^MPierre (irin^o^^^|^^^|
Simon _lH'onriiicz. lTui7|ipiT7^^B
OlivierLe Daim . . . .^^^^JLoyse. Simon KnurMir/inTTHiM
Nicole Andry I

Tapahtuu Tours'issa Simon Fourmezin luona
maaliskuussa, v:na 1469.

Pcrboiskuume.
(La papillonne.)

3-näytöksinen huvinäytelmä. Kirjoittanut Victorien
Sardou. Suomentanut Jalmari Finne,

Henkilot
De Champignac
Constanse, hanen vaimonsa
Fridolin
Iliverol

Knut Weckman.
Hilma Rantanen.
Oskari Salo.
Ivaarle Halme.
Taavi Pesonen..Tasselin, verhoilija

Camille
Kamarineiti. . .
Palvelija ....

Kirsti Suonio,
Tyyne Finne.
Pietari Alpo.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2Bja loppuu k:lo Ij.,\\.
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Wasetiiuska fjokfyancleln.
MA.GA.SIM I$W NORD.
AXA LINDHOLM G. Tahfs

Ylle & TricotvaruaffärAlexandersgatan 7. T. 638
OBS.! Cnda specialaffär.

n^BST" Hvarfiir har undertecknade (otografi-
| 4(»SfV. atelier, efter att endast existeradt så

111 kun lid. blilvit så flitigt besökt? Jo, därför att
jag arbetar enligtnya förbättradearbetsmetoder

C och imin praktik använder de mestyppersta och
'in snabbt arbetande instrument, låter hvarje por-
</) tratt genomgå nogran kemisk behandling och
3 omsorgsfull konstnärlig retouschering, samt ef;1-"^ nar stor uppmärksamhet at att gifva personerna
u som skola Eotograferas fördelaktiga ställningar
O och belysning,härigenom erhåller jag porträtt,
O. gom utmärka sig Eör sim- likhet och som alltid

bibehålla sig oförändrade, den yttre utstyrseln-^ ar lin och elegant. Profver a mina arbeten äro
£ utställda till påseende

Norra Esplanadg, 37. Telef 1727.

Akta Välsorteradt lager, billiga priser,
Hufvuddepot af Dr. Lahmanns un-

derkläder.Södrji Esplanadgatau -t
(midt emot Kapelleti

Viner och spirituösa
direkt importerade från utlandethos

Hjelt & Lindgren. t,te/ Strandberg, Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i
Grenoble världsberömda handskar.Unionsgatan 17 begäran,

N. Esplanadg.4P P TWEENDÅTIL Fotografisk Atelier.
%Jj9 JL " Jk# X MstJUkJ&k M^^AJ Porträtter ivisitkortsformat å 6 mk, pr duss. (Catanis hus.)

Jacob Ejtmgquists ?otografisßa fltelier
fllcxandcrsg. 19 (ing- fr. fiagasundsg. 2.)

Utför omsorgsfullt och till billiga priser allt fotografisktarbete såväl
inom som utom atelieren. telefon 2453.

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

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

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m

Bodega Andaluza
N:o 28 Unionsgatan N:o 28

Benjamin Leino.
Adolf Lindfors.
Emil Falk.
Otto Närhi.
LilliHögdahl.
Olga Salo.

1898.

J.H,Wiekeis
YIIHAMEL

ARRAKS PUNSCH,
prisbelöut med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningeii iBordeaux 1895.
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HARALD VVASASTJERNAS Blomsterhandel, sK_UNAJHSIV_4.
BODEGA ESPANOLA

Helsingfors.
Försäljningiparti ooh minut afendast äkta utländska
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Brudslöjor
kransar, band. spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hen

Firma H. Ellmin
9 Alexandersgatan '"».

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 iöremål 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 einottagas. FloSSa-
apparater å Fmk 8: — jämte tillbehör hos.

TH. NEOVIUS,
MikaelsgataaNo 2
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Den enda värkligt praktiska SKEIFHASKIN
som finnes är

MIA3M3SOND.
som skrifver såväl rysk som vanlig1 skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenterför Finland & Skandinavien

<&oéa Böcfier för så goéi som
ingenting.

Restupplagor af en mängd böcker, till-
hörande Wentzel Hagelstams förlag, realieras
intill den 1 januari 185)9 med 50 procents
rabatt och därutöfver.

Tillj^B^^B" ' [ |( " |f ' 'iii 'i i i
lunda romaner och noveller af våramest fram-
stående och omtyckta författare samt en del
värdefull fack]iterafrnr.

Hagelstams bokhandel.

VINER &
SPIRITUÖSA.
Ständigt lager af färdiga

BAMMMLIöIIi.
Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Rlikaelsgatan '-!^^^H

K. !■Larsson

Moderna

xicrnia.Lid.r
rikhaltigaste lager,

»English hat magazine"
Mickaelsgatan 4,

\^in och © ®v Punschhandel
Unionsgat. 41

W. Poschehonow.

Flere olika staters flaggor iminiatyr
lämpliga till

bordsprydnad
på lager och efter beställning från

SVEN STRINDBERGS flaggfabrik
Andrégatan 2-, Telefon 15 81.

OOOOQ

I Ih*
Smäll!

Skräll!
JOörrslutåren

,Mclipse"
stänger dörrar ljudlöst

Till salu hos

Sven Strindberg
Andregatan 22. T. 1581.

«3

Tel. 2129
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Den svenske grefvens kär-
leksbref.

Dagtidningarne berättadenyligen, att
den iNew-York bosatte grefveHjalmar
Mörner af Morlanda ingått förlofning
med en ung dam, 30m af namnet att
döma torde vara svenska.

Grefve Mörner anlände för åtskilliga
år sedan tillNew-York iden afsikt att,
med sitt glänsande namn som lockbete,
fånga en amerikansk guldfisk. Legio
af europeiska ädlingar ha som bekant
på detta nu mera ej ovanliga sätt"
skaffat sig en förmögenhet. Unge gref-
ven lär också ha försökt sin lycka på
flera håll, där guldet glänste —

men
resultatet blef i intet fall det önskade.
Alla grefvar kunna ju inte häller ha en
sådan tur ikärlek som grefve Castel-lane, hvilken i dessa dagar med sin
lustjakt Valhalla" gästat Stockholm
och som vann järnvägskungen Jay
Goulds yngsta dotter.

Grefve Hjalmar Mörner blef emeller-
tid efter ifrigtgiljande inomNew-Yorks
shoddyaristokrati våldsamt kär ien ung
sångerska och dansös, en bländandeskönhet, hvilken under konstnärsnamnet

Corinne" reste omkring och sjöng glö-
dande romanser vid lutans toner samt
dansade sprittande tarantellor vid ka-
stanjetternas knäppningar. Den vackra
Corinne var öfveralt publikensutkorade
gunstling. Blomsterprakt och dyrbara
hyllniugsgärder formligen östes öfver
henne, och ho kunde väl tälja de suk-
kars tal, som hennes blotta åsyn fram-
lockade ur förälskade hjärtan? Dess-
utom var hon mycket förmögen. Det
påstods att hon sjungit oc'i dansat sam-
man en half million dollars.

Hon kom till New-York
—

och lade
för sina små fötter så väl den svenske
ädlingen som en hel mängd andre unge
män ur New-Yorks förnämsta kretsar.

Den unga damen var till den grad
omgifven af beundrare, att det var svårt
att få tala kärlekens språk med henne.
Desslikes var modern beständigt hos
nin flicka, som hon bevakade med Ar-
gusögon. Grefven började dä skrifva
de eldigaste bref till den älskade.

Döm om hans häpnad, då en vacker
dag alla dessa bret ord för ord äter-
gåfvos i en stor amerikansk dagstid-
ning för att sedan attryckas öfverhela
kontinenten och göra den svenske gref-
ven till en för sin kärleks skull mycket
uppmärksammad person.

Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-
bolaget i Finland Helsingfors.

Fotografiska artiklar
OCIi

Fonoffra£er,

Brefven voro naturligtvis tor yankee-
prässen ett gefundenesFressen:glödande
kärleksbref skrifna af en utländsk äd-ling till Amerikas vackraste sångerska!

Men den stackars Corinne var allde-
les öfver sig gifven till följd af detta
obehag. Hon var en snäll och god
flicka, som ingalunda ville att någonför hennes skull förlöjligades. Och hon
kunde ej förstå, huru brefven kommit
i den stora tidningens våld. Utan tvif-vel hade hon tappat brefpacken ellerblitvit bestulen på densamma af någon
person, hvilken isin ordning sålt dentill någon amerikansk reporter, som fun-nit brefven vara af så pikant intresse,
att de förtjänade trycksvärtan.

Grefven talade isina skritvelser vidt
och bredt om sina anors glans och sinahöga relationer, hvilka skulle iniöra Co-
rinne i de allra förnämsta kretsar —
till och med vid svenska hofvet se-dan hon blitVit hans grefvinna. Föröfrigt andades skrifvelsen den djupaste

och mest brinnande kärlek, och det ma
ste anses såsom högst ogrannlaga och
gement att utlämna till offentligheten
dylika mycket delikata privatbref. Om
lilla Corinne själf var främmande för
detta dåd, så är det inte så säkert att
hennes mamma var lika oskyldig. Ty
hur det nu bar till, så fingo yankee-
bladen också fatt på det svar som för-
trollerskan sändt bin glödande friare.
Det lydde så:

Herr grefve.

Jag känner mig högst smickrad af
edert hedrande anbud, «om tydligen vi-
sar att ni djupt och allvarligt fäst er
vid min ringa person. Men om ni
också själf vore en konung, skulle jag
likväl ej vilja gifta mig med er.

Corinne."
Sålunda slutade den kärleksromanen.

Dock — „mister du en, stå dig tu-

GLEVELAND
är den bästa velocipeden

OPERAKÄLLAREN. Middags- & Aftonkonsert. Table dhote & å la carte.

SulTd^TFolii^s
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Välsmakande
Nordstjernan" B§fwH| Egen reparations»Efterfrågad,

värkstad.Omtyckt,
Ng2BjÖOOOOOOOÖ ¥#♥♥*♥*#*♥♥♥***+++»+**»**++*** Helsingfors, Berggatan 10.

Samdrini c2esfauranl Lediff annonsplats.

AXEL PiHLGREN Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj iParis 1889.
Jäobra

en medelstor 25 pennis Ciffarr
säljes endast uti

Fredr. Edv. Ekbergs
Cigarrafar

52 Alexandersgatan52.

Besök!

ermes' Saliilial
Alexandersgatan 19 Hagasundsgatan 2

subbassemenWåningen. T^ufYudingång
från Tjagasundsgatan

Försäljning af alla. slags matva,-

i"O2*^ frukter, konserver, in. m. till moderata

Saluhallarna öppna: Helgfria dagar 7
10 o. m. Söndagar 7—

priser

f. m
6—lo e. m

Besök!

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinland for

JÄRNSÄNGAR 0. MADRASSER.
Betydligtbilligareän de utländska,

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fallständig garanti.

ymåMkMÉM

(från Paris)

stort sortiment från 50 penni.

Tylieiv Sidenblusar, Kravatter,
Fichus, Gorsetter, Handskar,

Chiffon, Grep, Sammet,
m., m. m. allt hemkommet 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
affäriärade damers ochkunders åtanke!

Konrad Björkegren
Hagasundsgatan 2. Hennes hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

wwmm^mwm

V Champagne $
g Mont de Bruyére l-
IS säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- <£'
tioner. Partilaser hos j*å

Ernst Tulländer. *"
§ S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

*k '#

m
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Nytt laffer
för säsongen inkommet

O. Öländer
Slcs-ln.a.a.storg-et S.

C. E. LINDGREISTs
Borst- cfcr Penselfatorils.

Ködbergsgatani), . BUTIK Alexandersgatan 46.
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelönta tillvarkningariparti och mi-
nut till billigaste priser. Återförsäljare erhållahögrabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

C- E. LINDGREN.

Besök!

ar

Besök!

9 f. m. och

Vällagrad.

Swift"

till

sende åter." Gretve Hjalmar har nu
fått en annan kär. Och en grefve
har iallmänhet inte så värst svårt att
bli gift.

som äfven komponeratmusiken. Denna
berömmes, oaktadt alla afsiktliga eller
omedvetna Wagner-reminiscenser, sär-
skildt från Mästersångarne", på det
Ulligaste af platskritiken, som förespår
den endast 21-årige librettisten och
kompositören en glänsande framtid.

Gilpin" "

|
1

-<""►-

Notiser. —
■ Moraliska teatrar. Iflereita-

lienska städer pågår för närvarande en
rörelse för att få „moraliska teatrar"
upprättade. Påfven har skänkt 60,000
lire till uppförandet af en sådan teater
i det romerska kvarteret Trastevere,
och iMilano har en komité af damer
insamlat en half miljon lire till en tea-
ter, där icke endast moraliska skåde-
spel utan äfven moraliska operor skola
gifvas. Den unge venetianske prästen
Peroso, som gjort sig fördelaktigtkänd
genom ett oratorium och andra kompo-
sitioner, har fått iuppdrag att arbeta
på uppförandet af moraliska operor. —

Profframbladet kom-

mer att, såsom vi tidigare medde-

lat.under instundande säsong hvarje

«3 representationsafton utdelas gra,-

tis af bladets egna kolportörer

utanför svenska, teatern,« hvilket alla teaterbesökare benäget

s behageda observera Mozart, Wagner, Verdi, Bizet etc. etc.
blifva väl sedan bannlysta eller förvi-
sade till skam- och skräpvrån!

—
■ Zinnober" är namnet på enny

3-aktsopera, som i slutet af juni för
första gången uppfördes på hofteatern
i Miinchen och gjorde mycken lycka.
Texten är bearbetad efter en af Hoff-

ans sagor af Sigmund v. Hausegger,

— En festskrift kommer att, med
anledning af den stundande invigningen
af nya operahuset i Stockholm, utgif-
vas under redaktion af operabyggnadens

1 1ografia t eIie r.

Fråga efter och rök
Cigarren

La Manola,
Wilhelmina,

La Flor,
El Sigero.

Florida.
La Constillidad

Fred. JEdv. lEkberg-s
Cigarrhandel

52. Alexandersgatau52.

Största urval

Glasvaror
biliiga priser

i

C?^ö glasmagasinof
3

OBS:
Mikaelsgatan 3.
vid Sidomwska affären

OSKAR ALEXBIZ.
arkitekt, hr A. Anderberg samt kapten
P. A. Lindahl och ingeniör W. Dahl-
gren, hvilka alla äro förtrognameddet
storartade byggnadsvärket i alla dess
detaljer. Skriften torde komma att om-
fatta omkring 100 sidor text istort
folioformat, med ett 7 0-tal helsidsplan-
scher, däraf ett mindre antalifärgtryck
samt de öfriga idels koppartryck, dels
ljustryck. Arbetet, som åstadkommes
med understöd af teaterkonsortiet, ut-
gifves af och är för närvarande under
arbete å Generalstabens litografiska an-
stalt. Priset lär bli 15 kr. pr exem-
plar; men man har för afsikt att äfven
sända enbillighetsupplaga ioktavformat
i bokhandeln till väsentligt lägre pris.

— Gewitternacht" är titeln på
en tragedi i fem akter af Wildenbruch,
som redan förra året låg färdig till
uppförande, roen först under denna tea-
tersäsong skall framträda på scenen,

sannolikt på Berliner Theater, skrifver
B. T. Stycket spelar under sjuåriga
kriget, dels i närheten af krigsskåde-
platsen, dels vid hofvet och den högre
societeten i Dresden.

— Från London skrifves till Ber-
liner Tageblatt: Ett teatraliskt evene-

ment var för London missEllen Terrys
återuppträdande den 22 avg. som Des-
demona iShakespearessorgespelOthell-
o". Den storaFulhamteatern var trots
den starka värmen fullsatt som vid en
premiére. Sedan april 1856, då miss
Ferry iEn vintersaga" förstbeträdde
scenen, tillhör tragediennen Londonpu-
blikens förklarade gunstlingar.

—
■ Marcella Sembrich, som den

20 okt. lämnar Europa för att anträda
sin amerikanska turné, som tar hela sä-
songen i anspråk, har lofvat sin med-
värkan vid den första filharmoniska
konserten under Nikischs ledning,skrif-
ver Berliner Tageblatt. Konserten äger
rum den 10 oktober.

— Storhertigen af Weimar har
tttnämt kapellmästar Krzyzanowski från
Hamburg, Stavenhagensefterträdare, till
hofkapellmästare.

— Dödsfall. Madame Boiéldieu,
änka efter Adrian Boiéldieu, som var
son till kompositören af Hvita frun"
afled nyligen i Paris.

Pappers-
N. Esplanadgatan43.

Midtemot Nya Teatern
Telef, 2450.

Välförsedf lager!

MARIEBAD
Mariegatan 13.

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

TH. WULFFS
k Ritmaterialieliandel

Billiga prisar!



W:m, EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandel. AlexandeitH^
Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
Geschwister v. Bugånyi.

Fredagen den 23 Sept. 1898,

Program.
1. Nibelungen-Marsch Sontag.
2. Ungarische Lustspiel-Ouvertnre . .Keler-Béla.
3. Donauweibchen, Walzer Strauss.
4. Fragmente a. d. Öp. »Lucia Donizetti,

5. Wie meinAhnl zwanzig Jahr,Lied a.
VogeUiändler" Zeller

(Piston solo.)
6. Si, j'etais roi, Ouverture Adam

7. Deutsche. Märchen, Walzer Zibulka.
8. Nachtschatten, Grosses Potpourri. . Bugånyi.
9. Pizzicato a. d. Ballet ,;Svlvia Delibes

10. Boshaft, Polka frnc Zielirer
11. Thurmkraxler, Charakterstuck Ertl
12. Vorwärts voran, Galopp Slavik

W INTYG. \fi\f Ett mig tillsändt munvatten Stomatol", ..
\ f hvars sammansättning är mig bekant,har jag \f* V undersökt med hänsyn till dess inverkan pa \^fV olika septiske och andra sjukdomsalstramle
\f/ bakterier, hvilka städse eller vid kända till- W
ii'a tallen förekommaimunhålan. \f/Vf Dessa undersökningar gåfvo följandere- A-.

\f/ sultat: , }l'.
<tj 1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid yj^
"!' 5% Stomatol i vatten, på 1minut, at
W/ 3% Stomatolpå 3 minuter. 1% Stoma- W
W|W to'l hindrar ibetydlig grad dessa bakte- yj^:!f riers utveckling.
\f/ 2) Imunhålan förekommandes. k. Mullers W
itj komma-baciller dödas fullständigt af 3%
*!* Stomatol på 2 minuter, af 4% Stomatol
V/ på 1minut. . *''
\l'é 3) Tyfoidfeberbakterier dödas efter 3 ml- yåi
*!' nuter vid 3% Stomatolhalt. 3% Stoma- JZ,
\f/ tol hindrar tydligt bakteriensutveckling W
ik'J efter 1 minuts inverkan W
:!* 4) Tarmbakterien(Bacterium coli) dödasaf »

W 6% Stomatol fullkomligt efter4 minuter. W
ii'J 4°/ o—B%0

— B% Stomatol hindrar tydligt efter
}[' 2minuters inverkanbakteriensutveckling.
\f/ 5) Friedländerspneumo-bakterier,dödasfull- W
M'J ständigt vid 4% Stomatolhalt efter 1V3 tS>
il* minuts inverkan. 5% Stomatol dödar
\ff denna bakterie på 1minut. W
yåV 0) Orange-gul Sarcina, dödas af 5% Stoma- y|^jM! tol på 2 minuter.
\f/ 7) Gula septiska streptokocker, dödas af yf

ö°/q Stomatol på 4 minuter. yi^:!' 8) Hvita septiska streptokocker, dödas af Jfr.M/ °% Stomatolpå 3 minuter. *»/%j> 9) Difterie bakterier, dödas af 5% Stoma- yijj}!' tol på 1minut, af 4"/0 Stomatol på lYa )Y-,
\f/ minut. W
yiV 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- yÄVVJ. matol fullständigt på 2 minuter. 3Y-.
\|/ Resultaten af dessa försökvisa, att kon- yf/
<t'J centrerad Stomatoli4%— 5% satt till vatten yåV3!f är ett verkligen godt desinfektionsmedel. }J£.\ff Angifna försök hafva af mig verkställts yfyj> med professor Afanasjeffs tillåtelse i hans yiiJfV.j laboratorium vid kliniska institutet. ."»".

\f/ Doktor M. A. Rasliino. W
c^ S:t Petersburg den 26 Juni 1898. \fo

Hotel Kamp.

Wiener Damen-Orchester
Geschwister v. Bugånyi.

Lördagen den 24 Sept. 1898

Program.
1 Wien— Paris, Marsch. Ertl,

■2. Banditenstreiohe, Ouverture Suppé
Cooter:";. Meine Königin, Walzer
Gounod,4. Fantasie a. d. Öp. Faust'

o. Du borst wieduroh die Tarmen, Lied Löwy
(Piston solo.)

6. Ouverture z, Öp. Das Glöckchendes
Maillard,Eremiten1

7. Sobate-Walzer a. d. Optt »Zigeunsr-
Straussbaron

8. Wiener Plaudereien, Grosses Pot-
Gieserpourri

9. Vorspiel z. Öp. La Traviata
Komzåk.10. Feinliebchen, Polka mazur

11. Maroia orientals Fischer
12. Storchenschnabel Polka schnell . . Fahrbaoh.

Yerdi,

JL-^ k. JL B J? &^U- jL-' 6*^^ ■'*■

ip rikhaltigaste lager af utländska och inhem- |||
ska sorter, linierade och olinierade. p*|

Ftrmatryck utföres billigt.

11 Dahlbergs Pappershandel. II
Alexandersgatan 15. ÉM

Fredr. Edv, Ekberg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors

Ang. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik

Helsingfors, Ålexandotsg. 26,

Telefon 169,

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

JELÖI3L

Sadu å 20 p:i
Elvira a 1So-i

Wilhelmina a

15 o:i

hos

|C Herman Lindell
Specialaffär lon "Ws\S Artist- och Mittnatcrial^^

såväl som livarie slag af dZitmatGrial
bör nian naturligtvis alltid köpai

HUniaterialieliandeln |#
Ienär densamma såsom varandeSPECIAL-AFFÄR" ovillkorligen erbjuder

störstagaranti för bästa vara.

5 Matematiska & Geodetiska instrument [J
Östra Henriksgatan ,1

JfeBBSKSiBSI

Glödritningsapparaten
l^^^gj^jgen Qj^f-lijÉÉ är ovilkorligen

den bästa den bästa
erhalles endast hos Herman Lindell, Helsingfors

!J?ivi.

Herman Lindell
Erityis liike

IDaitcilia ja JPiirustustat-^eita
GyarpißiiOJd sekä kaikenlaatuisia ttHrUStustarpQUo,

ostetaan tietysti aina

Piimstnstarpeideiikaiipasta m&
Siitä syystä etta se EKITYLS-LIIKKEENÄ välttämättömästi tarjoaa

suurimman takauksou tayaran liyyyydestä.

Matemaatillisia k Geodetilligiä työkaluja
Itä Henrikinkatu

lg«BB»v Iwywm-am^ifflfflßEgwgggmgggp^,,

Hiilipiirustuslaite
on välttämättö- Cnrj;la on välttämättjj,

mästi paras " * "IIM^^^^^^^^^BBmästi paras
saadan ainoastaan Herman LindeMllä Helsinki
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