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Tidning för Helsingfors
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Teatrar och Konserter.

/
Varmlufts- ocli
>.
/ Basängbad rekommenderas, \^

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 18

Östra Henriksg N:o 1
Lagret är stort och välsorterad!
Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-

1898.

Fredagen den 14 Oktober

DANIEL NYBLIN. FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
SVENSKA TEATERN.
SUOM. TEAATTERI.

För andrasPWI HwLllJ

funaiiien laukku.

Syskon.

4-näytöksinen Unkarilainen Kansannäytelmä, lav
luineen ja tanssineen. Kirjoittanut: Csepreghy
Ferenc. Suomeut. Jalmari Finne.

(A piros bugyéUaris.)

Lustspel i 1 akt af Karl Hedberg,

Henkilöt

Personerna

. .
Grosshandlaren
Fröken.
Väninnan. .

Hr Klintberg
Hr Lindroth.

...

Mihåly, kylätuomari

W

Frk Book.
Fru Eliasson
Fru Lindh.
Husjungfrun
IStockholm, närvarande tid

m
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Qlover.
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Ihr Hultman hälsa vi en gammal, välkänd be-

kant, som redan vid sitt senaste engagement härstädes dokumenterade sig som en högst användbar och
lofvande skådespelare, och som nu efter par års bortavaro yttermera synes hafva utvecklat sin dramatiska

Personerna

Hr Malmström
Hr Stavenovv.

. ..

*

IParis hos Morisset

SKÅNB",
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hA— V26 e. 111.

3aco!)

rotografi-
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[Onni Savola
Sirkka Hertzberg

'

fe

Södra Esplanadgatan i

(Bildt emot Kapellet)
ixel Strandberg,

Eiunöavists

'-

Ovet avataan k:Io 7. Näytäntö alkaa k:lo
ja loppuu k:lo x/a!

G. F. CARLANQER.

Åila

aftnar

fotografiska Htelier

28 Unionsgatan N:o 28
Servering af uteslutande äkta naturviner, frukter,
läskdrycMer m. m.
N;o

i*^i

©

»H !

cö

Akta

Viner och spirituösa
hos

direkt importerade från utlandet
Hjelt & Lindgren

Elektriska Affär,
_
Uitifififi 34. Tel 89T. H:fors
liualednlngar far .n.fatnicg till H:for. Holt. A
H

„■,..»«

u

belysDingsceatrnl.

Garn &

V. Henriksgatan 18
Filial: St. Robertsgatan 2

Eckommenderar sitt välsorterade

alltid ho«tn;id«ti>rslag
någon
K:l,t

filr

laster af

arrU^-I^^H
—
Ullgarner & hemstickade
Ylievaror.

Rin1}Icilning
erkändt billigast.

-

i

aotor

G. Tahfs
Ylle & Triootvaruaffär
Norra Esplanadg. 37.

Telef 1727.

Välsorteradt lager, billiga priser,
Hufvuddepot af Dr. Lahmanns underkläder.
Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i
Grenoble världsberömdahandskar.

lligt
Begär
förränMibest&muior

VINHANDEL,
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]P

.TFT
öX J&J&J^I.U-Ot-Xk-*^

t\tjt>"O'l^TTl Ä

&
w
tmém

O

O
O

-1

03
00

03
03
&3

CO
CO

Fotografisk Atelier.
Porträtter i visitkortsformat

å

6 mk, pr duss.

5^

PUNSCH,

prisbelöiit med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse hederspris (JDiplöme d'honneur) vid utstiillningen iBordeaux 1895.

Unionsgatan Ii

~~

80

EllenStioknsngsaffär
tamtneims J.H. Wickels

Telefonledningar,

„=! r

d§

från kl. 8 e. m

>> MA.GA.SIN I>U NORD.
Alexandersgatan 7. T. 638
OBS.! €nda specialaffär.

&MSm

b

p-4>

Aftonkonsert

Bodega Andaluza

Nic. Aniipiu's

m

V2B

Kontor Mikaelsgatan N:o 3

JHexaitdersg. 19 (ing. fr. fiagasunasg. 2.)
fotografiskt arbete såväl
Utför omsorgsfullt och til! billiga priser allt telefon
2453.
inom som utom atelieren.

AXA LINDHOLM

isaSa

Hilma Kantaneu,

STÄHLBERGS A.TELIER.
I SMOSS"' Hvarför har undertecknade
§WE| Mi.-IL.-r. H.r, ati .-n.lasl oxisteradt så
||
111
krm ,„!. i.urvii sa tlltigi besökt? Jo, därför att
arbetsmetodei
c jag arbetar enligt nya förbättrade
och
och i min praktik använder de mest ypperstaporhvarje
instrument,
Låter
</> snabbt arbetande
ocn
behandling
-3 n-aii genomgå aogran kemisk
■O ..insu.-sfnli konstnärlig retouschering, sann egna,- stor uppmärksamhet åt att K,iva porso,,o,n,
fördelaktiga sl.-illm n«.
son, skola i'
!;rai-ras
P°r"j
q.och belysning, härigenom erhåller jagsomaUtid
som utmärka sig för etor likhet och -'>'M
11U
oförändrade,
yttre
den
bibehålla sig
E ar lin och elegant. Profver å mina arbetes äro

S

Palvelijoita, talonpoikia, husaaria, mustalaisia
ja poliisia.

c
af Wiener Damorkestern.

I

,

Mustalais Kåta

Hotel Kamp

Middagskonsert

Pietari Alpo

veluksessa

Brand- & Lifförsäkrmgsaktiebolag:

Alla dagar

från kl.

Hemmo Kallio,
Otto Närhi,

Török Minalyn pal-

Kati

SUNDSTRÖMS fotografiatelier
Fabiansgatan 27.

IJörjas kl. 7,a0 och slutas omkr. 10 e. m

00

01 ,O 'CD

■■■

Fru Bränder.
Frk Bergroth.

Valentine

:

Kosza Gyurka, talonpoika
Leveles Misi, postimies
,
T~

talang till äkta konst.

Hr Fröberg.

Philippe de Géry
Madame de Gt''ry

Finne.
Evert Suonio

j

Axel Hultman

Gmermåkkontrakt.

Morisset

Ö m

Tyyne

Häjas Muki, pehtori

Komedi i1 akt at M. Desvalliéres. Ötversättning
från franskan af Emilie Degerholm.

il!
|s>i Grefve Walanoff
.. .

Mitnmy Leino

Menczi, hanen tyttärensä

Ä.leksis

Benjamin Leino
Husaarien ratsumestari
vanha
Janos,
Petåk
) husaari- (Emil Falk.
korpraali. (Kaarle Halme
Dani,
nuori
Boros
Muki,
Kylan
notario
lisakki Lattu
Pennas

För andra gången

_■

Eautio
Olga Leino

Török
Zsofi, hanen vaimonsa
Wender Julis, leski

Cillag Pål, husaari-aliupseeri

De flygande sylflderna.
Balett-divertissiment. Musiken af J. M.

m

Filharmoonillisen seuran orkesterin avulla,

Under inedvärkan af Luftbaletten (Mgolatis samt
Filharmoniska Sällskapets orkester.

Löjtnanten

P^»*

Perjantaina Lokak. 14 p. 1898

kl. 7,30 e. m

ögo
.2 J3

Wiksti örns skrädderi

höranvändes. Prisen beräknas mykket moderata.

Fredagen den 14 Oktober 1898
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N. Esplanadg. 13
(Catanis
hus.)
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HA KALI) WASASTJERNAS Blomsterhandel, s K il^ajh^J.
BODEGA ESPANOU
Brudslöjor
Helsingfors.

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska

kransar, band. spetsar, sidentyger och plyscher

VINER &

i största urval hos

Firma li. Ellmin

SPIRITUÖSA.

9 Alexandersgatan 9.

Msiife ClMÉrfs
ZÉö
Zo

os
_"

m
o
c<

Smörgåsaffär

Beställningar emottages,
Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2
K. F. Larsson

Med anledning af in-

4 91

Michaels-ciLaiÄ

Ständigt lager af färdiga

Filharmoniska Sällskapet.

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

Största lager odekorerade föremål för glödritning 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. Beställningar pä all slags maskinstickning emottagas.
Nålar till alla slags stickmaskiner

Wiborg, Alexanctersg-. 27
Äbo, Siottsgatan. 27.
Helsingfors Mikaelsg-, 2.
1

stundande böndag inställes lördagens

MARIEBAD
Mariegatan 13
Serveras erkändt bästa bad af alla slag.

För abonnenter stor rabatt Telefon 20 27.

Populära Konsert.

och o ®
* Punschhandel
t^in
Unionsg-at 41

W. Poschehonow.

—

Uppseendeväckande
«""►—

Nvtiet!
Knickerbocker Braces

TH. NEOVIUS.
SlljTr^lt

Q_
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Utom det att de äro lätta
bekväma att bära, för-

ch
Den enda värkligt praktiska SKRIF3IASKIN
som finnes är

lIA 3131OND.
som skrifver såväl rysk som \anlig skrift.
Finnes på lager hos

Carl Jacobsen & C:o

o=;

och bröstets hopklämning samt
åstadkomma därigenom en vacker och rak kråppshållning äfvensom underlätta inandning. Oumbkr.
liga för hvarje människa, såväl manlig som
årornas afrundmng

lcvinliq.

Oskar Durchman.

Enda partiförsäljare iFinland. Mikaelsg. 1. Kirurg
afd. o Droghandeln vid Salutorget

Helsingfors,

Leppäkoski Pil» iers örn
tillverkningar:
Omslagspapper
Karduspapper
Makulaturpapper
och
Trämassepapp
säljas tillbilliga priser al brukets ombudiHelsingfors

0. 3. Dahlberg.
Alexandersg- 15.

OBS.! Pappret tillverkas enligt här i landet
sidan.

ny metod, glättadt på ena

(Hållbara.)

Sundhets-Hängslcn

1

fe « O S

~

)Elegnnta.)

iii

i,*

Tel. 2129

Generalagenterför Finland & Skandinavien

&oåa Böcfier för sä goéi
ingenting.

som

Restupplagor' af on mängd böcker, tillhörande Wentzel Hagelstams förlag, realieras
intill den 1 januari 1899 med 50 procents
rabatt och därutöfver.
Till
il Il I'i IIi' i priser rrh;illas sålunda romaner och noveller af våra mest framstående och omtyckta författare samt en del
värdefull fackliteratnr.

Hagelstams bokhandel.

— m OPERAKÄLLAREN.

Utmärkt bårrenin^medcl!
»Doktor

hornborgs

fiårtinKtur"

mjällbildnins

och
0000 hindrar
hårets affallandc.
0000
0000 Pris pr flaska 3 tnk.
0000

0000
0000
0000
0000

välgjorda Kautscbukstämplar a
Uill fli U Ni
beställa dem frän

malmens Hyd örav)vri!irä»«inci s, Hatiischuk
stämpelfabriK i mißaeisgatan i.

(Inneh

l^p^rav^iu-iioten
af alla
Cacksigell

slag s.s. Stalstansar $ stilar,
$ Tärgstämplar, Dörrplåtar, numrerings-, Paginerings- $ Datumstämplar, ficittryckspressar. Hektografer, Stämpelfärger & prima Märkbläck för linnemärkning m. m.

Middags- & Aftonkonsert. Table "tfhote & å ia carte.
der hr Gutheil,
som

förut
violinist medFotografiska Handels- och Fabriksaktie- I
lem af hotkapellet i Weimar och sedan I
två år andre kapellmästare iStrassburg,
bolaget i Finland Helsingfors.
Weimar, skaldernas stad" och på Wolframs plats, sedan iden guda- I
Fotoffra&ska
artiklar
OCli
B
»Tysklands Atken", ioktober. sköna staden hans afskedsansökan med
Profframhladet komvälvilligt tillmötesgående blifvit bevilFonoffrafer.
mer
att,
Hofteaternsnya säsong öppnades med jad. Till slutet af oktober sköter pia-irtM—ninMiiMi
såsom vi tidigare meddeMozarts opera j-Figarosbröllop"'. De ge- nisten juris doktor Georg Dohrn från iöranledde
!at,
under
instundande säsong hvarje
ett gensvar. Genom en annomgripande personalförändringar, som München andre kapellmästarebefattningifvare hade det emellertid kommit till representationsafton
utdelas graägt rum under de båda senaste åren, med- gen i Weimar,
generalintendentens kunskap att
Mischke
gifva icke längre någon erinran om företis
Inom den dramatiska teaterns per- i ett sällskap i
af bladets egna kolportörer
:O gående föreställningar. En följdaf per- sonal,
som likaledes tycks genomgå en sig ofördelaktigtkonstnärshemmot yttrat
■ ||y|||,|
utanför
om teaterdirektöreus
svenska teatern,
sonalskiftet är naturligtvis en brist i total omgestaltning, har redan före teasamspelet, som först med tiden kan nå terns öppnande en uppseendeväckande förmåga rörande det sceniska facket. hvilket alla teaterbesökare benäget
Ett inför den disciplinära myndigheten
sin fullkonming, ty de unga krafterna ny krach ägt rum. Hofskådespelaren
inkalladt vittne skall nu hafva förkla- behageda observera
sakna ännu i hög grad scenisk rutin. Mischke, en för sina kunskaper
och rat att dylika anmärkningar
Att den i musikaliskt octi dramatiskt talanger högt aktad skådespelare,
otta gjorfram- des i samtal rörande
teaterns
iWeimar
afseende ytterst svåra operan na upp- ställare af första hjälteroller, har knall
— Upsala
utveckling, men han kunde därlefde en mönsterföreställning, kan man och fall blifvit afskedad. M. har väd- senaste
teater. Teatersäsongen
icke påstå, att Mischke äfven
därföre just inte påstå. Som ny hof- jat till den sceniska skiljedomstolen. för
ut- för terminen har nu tagit sin början i
kapellmästare fungerade för törsta gån- Den ledsamma tilldragelsen har föran- talat sig iden riktningen. Huru där- Upsala, i det Selanderska sällskapets
med än må förhålla sig, är
gen hr Krzyzanowski från Stadttheater ledts af följande.
likväl lyriska afdelning de senaste aftnarne
Mischke hade sedan ett ovedersägligt faktum att det
det
i Hamburg, hvilken efterträdt Staven- månader tillbaka instuderat Siegfrieds
hittils uppfört KonuDg
grundligt misslyckats för hr major v viJles klockor" för en dag",
hagen. Krzyzanowski har förut under parti i Hebbels Nibelungen"
samt Bocoaccio".
och öf- Vignau att förläna det
Helt
—
klassiska konst- naturligt är det sällskapets gäst, fru
säsongen 1894 95 beklädt posten som verraskades nu plötsligen af
att man mstitutet äfven ett
andre kapellmästare vid hofteatern i tog tillbaka hans roll, som
klassiskt förnämt
öfverlämna- lugn, då den ena skandalen
Weimar. Då hr Wolfram, som äfven des åt skådespelaren och
följer pä
regissören den andra och så
inånga berömda och
under den förflutna sommaren förttakt- Grube. På skrinig förfrågan hos
ge- goda krafter måste gå sin
pinnen vid k. operan (Krolls) i Berlin, neralintendenten von Vignau
väg.
erhöll M.
nu efter kort pröfningstid fått fast an- ett svar, som försatte honom i
B. T
en lätt
ställning i Frankfurt am Main, inträ- förklarlig upprörd sinnesstämning
-*4~+och
är den bästa velocipeden

Qo

o"

TeaterförhållandeniWeimar

-—

I

Notiser.

ca>-

CLEVELAND

S uTfd^TrTTm^s

AXEL PIHL6 REN
A. V. Eklund & C:o.
Telefon
Skilnadsgatan 19.

310

Torr Genuine

Guldmedalj i Paris 1889.

Årraks Punsch.
V

Champagne

$Q

S. Magasinsgatan 3.

».Ajifcjui.jnifcja

Välsorteradt lager af

Vinex- <fe Spirituösa,
billiga priser

Besök!

ii
Ii
R

-I

Alexandersgatan 19

en
O-

(från Paris)

Hagasundsgatan

2,

från Tjagasundsgatan.

priser

—

Saluhallarna öppna: Helgfria dagar 7
Söndagar 7—9 f. m. ocli

f. m
6

lo e. m

Besök!

Besök!
Finska

Järnsängsfabriken,
0.

50 Alexandersgatan 50.

EMIL REHNBERG.
OBS.! Fullständiggaranti

000000000
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fh/d^Undfors

Gla§¥aror

Wilhelmina,
La Flor,

till billiga priser

El Sigero.

Florida.
La Gonstillidad

€$£tja glasmagasinet
3 Mikaelsgatan 3.

OBS:

Fred. Edv. Ekberff>s

vid Sidornwska affären

OSKAR AUSXBIZ.

Ciyarvhanäel

52. Alexandersgatan 52.

stycken för piano samt en massa visor,
h?.r aflidit. Den komposition, hvilken
hufvudsakligast skaffat Desormes ryktbarhet, är den s. k. Boulangermarschen
(En revenant de la revue"), hvilken
Desormes hämtade ur en balett, som
han komponerat.

Svensk opera iBerlin. 18. T.
skrifves: Herr grefve Hochbergs och
— Från Bnissel meddelas: Igår
geheimerädet Piersons närvaro vid inLyrique
vigningen af det nya k. operahuset i ägde å härvarande Théåtre
rum.
Dreyfus-drama
vid hvilket tillfälle det uppförandet af ett
Stockholm
applåpubliken
och
proppfull
ett
så
Teatern var
vederfors gästerna från Berlin
af Dreymycket mera glänsande mottagande, som derade frenetiskt framställarne
Däroch
Forzinetti.
de k. teaterdirektionerna iMiinchen och fus, Picquard, Zola
Olam,
Paty
de
man
ut
represenemot hvisslade
Dresden icke skickat någon
— Boisdeffre,
Mercier och de öfriga offitant till festligheten i Stockholm
Ingen enda
gälde # äfven, efter hvad vi hört, för- cerarne af generalstaben.
vox populi.
mot
denna
den
hördes
protest
värfvandet af ett nytt operaverk:
utvärka
sökt
stora operan «Tirfing" af den svenske Franska sändebudet hade
afslag.
men
lått
stycket,
kompositören Stenhammar, hvilken kom- et* förbud mot
Opemer att upplefva sin premiera å
ran i Berlin.
Cyrano de Bergerac, Edmond
*
Rostands mycket omtalade skådespel,
förstagången pä
ILondon har en ny opera Le uppfördes nyligen för
I
den tybearbetad
i
Berlin.
Theater
Cadet" af Cl. Corri, libretton
Deutsches
iätt
stycket
de
har
öfversättningen
fils
efter franska vådevillen Le
ska
för
i
komedi
stället
famille", uppförts för första gången namn af romantisk
själf
gifvit
lifhgare
författaren
benämning
något
den
utan att dock väcka
han afdet heroisk komedi, hvarmed
bifall.
blandovanliga
den
sett att bereda på
där
10som
skämt,
allvar
och
— Louis Desormes, en fransk ton- ning af
som gjorts af stykHvad
-rekommer.
sättare, hvilken skrifvit ett stort antal

—
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Helsingfors, Berggatan 10.

Största urva!

Oisa-iL-x-oxx

—

G E- LINDGREN.

jHjum §i Cfyrisfopfye.

La Manola,

*

prisbelonta tillvärkningar iparti och minut till billigaste priser. Återförsäljare erhålla hög rabatt. Order
från landsorten expedieras prompt.

Le meiileur et le plus cher de tous les Rhum

Fråga efter och rök

—

—t

Centrals hus.

Egen reparations=
värkstad

S,am6rini

--

t-h

Rekommenderar sina

Velocipeddelar o
tillbehör i stort
urval!

J^fl

*5'

O

C. E. LINDGREN's

4f^9***4-******^*

Hilda Gastegren, som skördat lejonparten af bifallet. Studentpubliken har
alltid visat sig sentera näaida slags
pjeser. Också har det hittills varit
bara studenter.
fyld salong

35"
O

Borst- c&? Ponselfatarili
Rttdbergsgatan i). BUTIK Alexandersgatan 46.

Durkopp"
m. fl.

O?

Hagasundsgatan 2. Hennes hus
(snedt emot Brandkårshuset.)

Quadrant"

Omtyckt,

o
a)

Konrad Björkegren

Swift"

Efterfrågad,

CQ

Då det lyckats mig att engagera
en af Sveriges mest framstående modister, ser jag mig i stånd att kunna
tillfredsställa den mest olika smak beJNytt la&er
träffande såväl enklare som eleganför
inkommet
säsongen
taste hattar och rekommenderar min
O. Öländer
affär iärade damers och kunders åtanke !
Skilnadstoiget S.

r^*

Vällagrad,
Välsmakande,

m

52;

Gr. JP. Stockin.un.Ms ~V~elociped-depot.

000000000

Borgå-Porter.

3'

saisongen

MADRASSER.

Betydligt billigare än de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

5»

&

allt hemkommet för

m., m

Enda Specialfabrik i FinlandTor

JÄRNSÄNGAR

§

Tylier, Sidenblusar, Kravatter,
Fichus, Gorsetter, Handskar,
Chiffon, Crep, Sammet,

Försäljning af alla slags matvaror, frukter, konserver, in. m. till moderata

?3

Tel. 18 43.

c

subbassemenWåningen. T^ujYudingång

(C

Ernst Toläander.

stort sortiment från 50 penni.

taes' Siilal dl

"-4

»

Besök!

FLOR

Bruyére *
j3 Mont de
)2 säljes i minut hos de flesta Herrar handlande. I
Serveras a alla större hotell & re.staura- g*
' tioner.
Partilager hos
h*i

£5
r-t-(t

TH. WULFFS

Pappers- k Ritmaterialiehandel
N. Esplanadgatan 43.
Midtemot Nya Teatern
Telef 24 50.

Välförsett Säger! Billiga priser!
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är åter öppnad och tillhandagår allmänheten med sedan gammalt välkända varor.

Z
ro
o.

L. V. Relander.

— Miinchens teatrar. Gerhart
ket på Deutsches Theater är, säger
Berliner Tageblatt, endast en tragisk Hauptmanns satiriska komedi Der Bioperett, en dramatisk småsak i 5 ak- berpelz" rönte endast medelmåttig fram—
ter, ätven om den vackraste och mest gång å Miinchener Schauspielhaus.
hänförandegraceligger öfver densamma. Med den nya färden Das Havs des
Majors" af O. Walther och L. Stein
— Dora Duneker har nyligen full- gjorde hofteatern icke synnerlig lycka.
bordat ett nytt helaftonsstycke i fyra
Skådeakter, som betitlas Ernste".
-+"- "♥spelet har förvärfvats af direktrisenför
Neues Theater i Berlin fru Nuscha
Butze och kommer med direktrisen i
hufvudrollen att redan i vinter uppföras å nämda scen

CD

Ett och annat.

—

Björnstjerne Björnsonhar fullFöreställning med förhinder. Å Teabordat ett nytt skådespel, skrifver en tern i Nancy måste här om aftonen
meddelare från Miinchen. En tysk öf- föreställningen afbrytas, emedan flera
versättning af stycket, hvars innehåll åskådare på parkett börjat ett samtal
och titel ännu hållas strängt hemliga, om Dreyfys-affaren, hvilket efter några
utkommer samtidigt med originaluppla- minuter öfvergick till handgripligheter.
gan i medlet af oktober pä A. Lan- Det haglade örfilar och käpprapp, och
geus iMünchen förlag.
ridån måste gå ned. Då efter en
kvarts timme slagsmålet pä parkett var
— Från Miinchen telegraferades öFver och sinnena något lugnat sig,
fortsattes föreställningen.
nyligen till Berliner Tageblatt: Tre"
akts skådespeletDas Friedensdenkmal
af Leopold Adler. hvilket rent teatraliskt behandlar de tragiska följdenia
fM»
af ett plagiat, rönte vid gärdagens premiére å Grärtnerplatss-teatern endastmåttligt bifall.

tografiateiier.

■^

Helsingfors.
2178.
Telef.
52.
Alexandersg.
Vinhandel,
W:m, EKBERG. Cognac- Punsch- och
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Ett mig tillsändt munvatten Stomatol".

bekant, liar jag y/
\f/ hvars sammansättning är mig
undersökt med hänsyn till dess inverkan på tji
olika septiske och andra sjukdomsalstrande
J?!f
\ff bakterier, hvilka städse eller vid kända till- y/

.

tallen förekomma imunhålan.
t|>
3lv
Dessa undersökningar gåfvo följande ro- }Y.
"
W
sultat:
1) Kolerabakterier, dödas fullständigt vid \Uj'ä
5% Stomatol i vatten, på 1 minut, af
3°/ Stomatol på 3 mii;uter. 1% Stoma- W
£t'j
tol hindrar i betydlig grad dessa bakte}l-.
f
riers utveckling.
2) L munhålan förekommande s. k. Mullers \ff
koroma-baciller dödas fullständigt af 3%
f
Stomatol på 'J minuter, af 4% Stomatol W
(
på 1 minut.
yr
W V 3) Tyfoidfeberbakterier dödas efter 3 mi- ifa
1f
nuter vid
Stomatol halt. 3% Stoma- W.
tol hindrar tydligt bakteriens utveckling yf
1 minuts inverkan
SJi 4) efter
af l'
Tarmbakterien (Bacterium coli) dödas af rV
§
fullkomligt efter 4 minuter.
6% Stomatol
4%— 5% Stomatol hindrar tydligt efter l
2minuters inverkanbakteriensutveckling. J/.
IT
5) Priedländerspneumo-bakterier, dödasfullt V
ständigt vid 4% Stomatolhalt efter V-/2 WåV
1f
minuts inverkan. s°/o Stomatol dödar yJ.
denna bakterie på 1 minut.
Sarcina, dödas af 5% Stoma- £å'é
%&'ä f 0 Orange-gul
tol P å 2 minuter
,
£|V
7) Gula septiska streptokocker, dödas af
6% Stomatol på 4 minuter.
tfV
vlv 8) Hvita septiska streptokocker, dödas af
"
5% Stomatol på 3 minuter.
9) Difteri© bakterier, dödas af 5°/ 0 Stomatol på 1 minut, af 4'»/ 0 Stomatol på IV9"
jJT
minut.
Ct> 10) Blå septiska baciller dödas af 5% Sto- Cii
jffiT
matol fullständigt på 2 minuter.
Jj£
Resultaten af dessa försök visa, att kontåV centrerad Stomatol i 4% 5°/ 0 satt till vatten
j/Iv är ett verkligen godt desinfektionsmedel.
Angifna försök hafva af mig verkställts
med professor Afanasjeffs tillåtelse i hans ttV
"M^
laboratorium vid kliniska institutet.
Doktor M. A. liaskino.
W
S:t Petersburg den 26 Juni 1898.
tfiy
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Annonser emottagas å Programbladets
kontor Mikaelsgatan 1 2 tr. upp (L'Urbaines kon-

SJW
Jl^

i, tel.

V/
\fo

rikhaltigaste lager af utländska och inhem-

" r~H

i®

M
(®

®

ho

alla

gg)

söner,

med

Dahlbergs Pappershandel

ler en olyckshändelse
såsom allmänt bekant, m,
skänker' nämligen, sjukdomstiden
och utbepremierna för hela
>
3
kapitalet, om sjukdomen ar obot-

Liar
lig

/4 af
och resten vid dödsfall.försäkringar äro
gte
Bolaget L'Urbaines
för lierdärför särskildt att rekommendera
säkerställa ké)j
rar aftarsmän, då det gäller att
lifforsakring,
im större affärsföretag genom
emedan sjukförsäkringen motvärkar de ledsvårare sjukdomstall all® samma störingarhvilka
ofta nog bringa bor[-(^ tid medföra och
ges- och förlagsman stora förluster.
(8|
För dessa väsentliga fördelarerfordras
f(Ä icke några extra premier utan endast att jg£jj
W den försäkrade afstår från den årliga vinstandelen.
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Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1

L

Alexandersgatan 15.

O

Wilhelmina

Telefon 169,

Tillverkningen står
"under kontroll af filosofie doktor Hj. fflodeen.

Helsingfors

;ip§

Wiener Damen-Orchester
Geschwister v. Bugånyi.

■■

Onsdagen den !9 Oktober 1898

Wiens förnämsta damorkester
(10 damer)

(Piston solo.)

Orleans"

H

Die Uhlanen, Walzer

. ...

Verdi

under ledning af Musikdirektören

-<"♥►-

Herr Q. Richter

Weinberger
Klimsch.

Wiener Specialitäten, Potpourri
Das erste G-eständnis, Idylle
1C Techniker Blut, Polka fmc.
11 Chinesische Wachtparade. . .

Jungmann.

Obs.! Herr G. Riohter har i Wien under 14
innehaft engagement i en och samma lokal

Komzåk.
Taen

12 Scliluss-Galopp

Jacob Remeke

Första konserten

1

Die Jungfrau von

.^^^l
hos
■mm

Hotel Kamp.

. . ..

z. op.

å

Hotel Kamp.

Spanischer Marsch.
Erviti
Mozart,
Ouverture z. op. Don Juan
Wiener Burger, Walzer
Ziehrer
ErinneruneenanTJiclj^H
Wagner's
Hamm
Tanliäuser"
Der Tauber, Lied.
Jungmann

Ouverture

/ f(i '< \

"%EZ.I

Program.

" r— <

I?LcSl^

Helsingfors, Alemdersg. 26,

Fredagen den 14 Oktober 1898

O

lian siar iaftarslorbm-

Mineralvattenfabrik

52 Alexandersgatan 52

Wiener Damen-Orchester
Geschwister v. Bugånyi.

" r—(

hyilka

|»

Hotel Kamp.
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Bolaget meddelarfördelaktigaförsak- gh,
slag. Genom samarbete med W
ringar af
L'Urolycksfallförsäkringsbolaget
a nk- och
vid
bai,e et la Seine beviljas de försäkrade
förmåner,
sjukdom och olycksfall särskilda
den forhvilka fullkomligt säkerställa såväl
( e persäkrade och hans familj, som ock

é oari von é^norring. j

13 57

Bageri &Konditori.

linjerade

och olinierade
Firmatri/ck utföres billigt,

|H

<m!
*»

Fredr. Eiiv* Ekberg. Ang. hk lartwall. j

jJMHBrefpapper
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ska sorter,
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per månad 75 penni

\f*

Jl^

B
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Prenumerationspriset för säsongen
(sept maj) inklusive foembäniing

J:!^
\f/
JK
W

Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
Garantifonden: 98 miljoner Frcs.

1 LUR B Al NE, 1
®

civ
\f/

\l/
V/

g

som en
för den oundvikliga förlust,
©im delse
sådan
el- gg,
obotlig
mer
en
sjukdom och ännu
medföra. Bolaget efter-

per telefon N:o 13 57 kl. 12—4

\ff
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Franska Lifförsäkringsbolaget

års tid

Strauss
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