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Nya glasmagasinet SVEA"

Brand &. LifFörsäkrings
AktiebolagN. Esplanadg 37.

KontorOscar Ålexiz. Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

J. N. Carlander.

N:o 77
3$»»» DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå. 6, Telefon 2770
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Jakob Ljungqvists

ka itelierFotografis
Alexandersg. 19

(ing. fr. Magasundsg. 2.)
Telefon 2453

Utför omsorgsfull*, och till billiga
priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren.

« «

« « CapeMagen
ska TabrikcrH««*«««

[J Rullgardiner $ " "

W i fielsingfors nya Capct-Hffär
Unionsaatan 32 « « " « «

utM.KondifoPi
40 Alexandersgatan 40

Telef. 21
-

Helsingfors Elektriska
Belysnings Aktiebolag
Kasärngatan 27. Telef. 916.

Serverar elektrisk belysning.
Säljer elektriska materialier.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 27 Februari

Georgsgatan

Svenska Teatern.
cxi

Onsdagen den 27 Februari 1901
7,30 e. m

SYKSAN.
Skådespel i-1 akter af Charlotte Birch-Pfeiffer

(1, 2 och 3 dje akterna indelade i 2 tablåer).

Personerna

Hr Malmström.
Fru Preclit.
(Hr Baxcklind.
[ „ H. Sandberg

Barbeaud ....
Mor Baxbeaud . .
Landry I ,
-,-,. -

J , deras söneiDidier J
Martineau \hlbom
Etiennf

LarssonCollin
Pierre Sandberg
Grumman 'adette
Fanehon Vivieux, liennej^dottor-d&ttei
Manon l^anchons^ra^nc^^^^^^^^^B
CaillardI

Frk Tschernischin
Hr Stavenow.
Frk Ahman.hans dotter
Fru StavenowSusette

Mariette Frk I^onnevii
liondfolk

) Fröken Anna Fabritius debuterar i Fanehons roll

Börjar kl. 7#3o och slutas omkring kl. 10,4. e. m

Sundströms Fotografiatelier, Fabiansgatan Ti

—^
fi, lUickels i

jHrraKs FunscN
prisl)i:lonimed guldmedaljvTi'
många utsiiiHiiUig<<r. Högsta
utmärkelse liedeispna(D pltl
mecVlioimeur) vid i^^^h^JgeniBordeaux H1

Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

Tillvärkrringen står under kontroll af
Filosofi D:r Hj Modeen.

Olga Bulér
Modist

Skilnaden (Vestra Henriksgantan) 6
Telefon 3238.

Westerlunds restaurant.
Hörnet af Nikolai & Kyrkogatorna

middags servering
Enskilda rum & Billard.

<yk JabfsC.
t Ylle& Tricotvaruaffar

Norra Esplanadg. 37. Telef. 1727.

Välsorteradt lager
billiga priser

underkläder
Enbänmj^äTm^a^JöuvTn^^r

C:o's i Grenoble världsberömda
handskar.
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= magasin ou norö.
At?abia Föi?sälj~

nin^s-JVlaga^in, A. W. Eklunfl 4f Co.
Vin- & Spirituosahandel(lnneh. Q. F. Stockmann) rGlog. 2, Hotel Kamp Skilnadsgatan 19

Telefon 310.Utställning af fabrikens samtliga till-
värkningar, såsom:
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,

Blomkrukor, Vaser m. m

FörstaklassTapet^erareoch
I^koraiörsverkstatl.

äfvensom af

littala Qlasbruks
tillvärkningar, såväl enkla som slipade Johan Svensson.

Sandviks Norra kajen N:o 17, d. v. s. Sandvikens ångsågVinserviser, Fruktskålar, Assietter,
Kannor, Ostkupor m. m Telefon 3380

& Lilförsäkringsaktiebolag:SKÅNE", Brand-
Adress

@.H. g:o
& G få få l^cifDS få g) G G

säljcs bos Fjerrar vinhandlare
och serveras å alia förstakläs
sens restaurationer

Rclsinglcrs
€. fl. f>jelt Generalagent för Jinland

**«<«#«<S«tf«tf«

Kontor Vestra kajen 18
G. F. GARLANOER.
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Alla dagar Li JL A g* §£14 *"&% M Alla aftnar

Middagskonsert "O taIJ*ajlP Aftonkonsert
från kl. 4—6 e m. , Trän kl. » e. m.

JLTEL.IER A.JPOLZ.O.
C. P. DYREKDAHL Fotografisk Atelier. ». Espianadg. 3L

(Ca*anis hus)



Harald Wasastjemas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4.
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€. H. Knapcs Skrädde
rfetablisement

i -_ '"-^£.i ----■

?

fllcaanaersgatan 17. L
Operakällarens Restaurant

rVJ^
M-*

Städernas iFinland
Brandstodsbolag

för lösegendom^rt|H
emottag-er försäkringar till j

dessa med 25 och 50% å ■
torskringstagare i1" och _" ar vnvir^^^^^^B

Oskar HakuHn
4' Al"xainl-ii<'^^B.tan 4n.

SS§SggSSSggSggSSgSSS3»;jr> >.>.>-.>>■>;->

\ Hattar
X<L felb éTfilt

Höstmössor. * *
v 9 Wintermössor.

, af krimskinn, astrakan,

ÄT "'"Sk bieam, mitria m. m.

Yra Ml;'" herrar och damer,
| Muffar & Boas hos

Jofy. Wecß§efl,
30. Uuionsgatan 30.

?i!barmottisKa Sällskapet-

Ccrsaagcn den 2$ Tebruari 1901.

gifves

den s:te

$infoni=Honsertem
iUniversitetets Solennitetssal

-«""►-

Bodega Espanola
(Etablerad 1883) Helsingfors

Försäljning i parti och minut af endast akta utländsk
VINER & SPIRITUÖSA

Nya Barngarderoben
Ständigt lager af färdiga

Bari)Jtfäder
Beställningar emottagas.

LVi..l \

K. F. Larsson

Henrik Qahns'
Qahnelit,WtnyKo^^m

Svålarm! m.
order genom Ernst Tolander,

Telef. 18 44,S. Magasinsg,

premier och ned-
belopp hvarmed

<£ovis de Salignac & Co.

Cognac.
Också en „interview".
Isenaste häfte af tidskriften Crystnl

Palace Magazine" omtalas en interview
som nyligen gjordes hos kapellmästaren
Hans Richter och som bevisar att det
icke är så lätt sak att interviewamän-
niskor, som mången möjligenkunde tro.
Man önskade veta Richters åsikter om
den modärnamusiken, men den berömde
dirigenten beröfvade frägaren iett nu
alla vapen och försatte denne i ej sä
ringa töilägenhe.t. Vid tillfället utspann
sig följande samtal de båda herrarne
emellan.

Intervieiraren: Det vore ytterst in-
tressant att få veta edra åsikter omvår
tids musik.

Bichter: Men jag har alls inga mu-
sikaliska åsikter. Ja.; är hvarken skrift-
ställare eller kritiker. Jag dirigerar.
Jag ger i de värk jag leder det baståI

■.....
Painva.kimtns nsakp.vht

Irma Inlaid Linoleum
ZZZ iultramodärna mönster

A. B. Wicander & Larssons
nederlag

Richardsgatan 2.

jag kan, sedan lår publiken skapa sig
sin åsikt därom.

hxterv.n: Men just denna publik
ville gärna höra edra tankar i ämnet,
lära känna åsikterna hos en man som
bedrifvit så omfattande och intensiva
musikaliska studier som ni det gjort.
Till exempel, huru ni anser de nu lef-
vande komponisternas musik jämförd
med deras närmaste föregångares?

Bichter: Nej, nej, nej! Jag har ju
redan sagt det; jag har alls ingen me
ning därom.

Interv.n: Ni vill ej ens säga om
vår tid kan likställa sig med den?

Bichter: Nej! Det där är ej för
mig. De äro tör mig alla lika.

Intervsn: Men öfver en sak kan ni
v.,1 fritt uttala er, skulle jag tro. Jag
menar den musikaliska kompositions-
formen. Tror ni att tendensen tyder

"n brytning med den klassiska for- i
men? .

in fl.L
'
I_ BJ

Bm *mm

Södra Espladgatan 2.
(Invid Salutorgel).

Richter: Jag vet det inte. Det ären fråga till komponister. Jag enda"nuigerar. - De kunna måh^da
_£*"*: Och Birminghamkören?Hvad säger ni därom?

Richter: Ingenting! — _
vdet något annat jag kan stå till »"'--med? a Ull 'Jansi

I
~ '— —

■ "-"~*

Därmed var tiägaren säiallo afvap
nad att han ej riskerade göra några
ytterligare invändningar, medan öfver
den ståndaktige dirigentens drag Me
sig ett något, starkt besläktadt med ett
'riumferande leend--.

Teater och musik.
Fru Vilma Norman-Neruda uppträdde

nyligen på en Piedler konsert i Ham-
burg. „Senast man hörde fru Neiud*
här — skrifver en Hamburger korres-
pondent —

var år 1886, pä en at
Philharmoniska sällskapets k< nserter-
Den forna ljufheten i tonen är ännu
ullt bibehållen och det är 1eundranS;
vä-dt med hvilken säkerhet och elasti-
citet den mer än sexiio-åriga konstnä-
"innan allt fortfarande för sin stråke-
Hon föredrognu Spohrs „Gesangscene"
->ch P-dur roman-en af Beethoven. I
det första numret tycktes oss karaktä
ren icke fullt komma till sn rätt: ada-
giot spelades stundom al för utdraget
långsamt och äfven något manieradt-
Icke desto mindre försattehon publiken
i entusiasm och bifallet var lik;'
riktigt som starkt. Iden senare num-
mern var intonationen pä ett par st Hen

__
ca A p £=S=
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Pen onda vSrkligt praktiska SkrifmasMn soi

HÅMMOND,
som skrifver alla språk och stilar

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,

Generalagenter för Piuland & Skandinaviei

« ®* * m m <s»M|
B©Jsai)del.

Ao<lerssoi)s »afeofbläckbon
Mention Honorable

ta på viiiidsi^^^B
Fungerar lätt o^

4£ v.:li^^^^*^^^^Éigre utan

Pris 4 mk 50 p:ni

å 1a Cart hela dagen. Större &
till högre priser

Ja *
fVijP jg $ «^ ***fl^w

Faser
Telef. 14 31, Fabiansgatan 16

.ominet stort nytt lager uliniir

Ffyglar, Piai)ii)©s, f\mvoor)kx.
rmoniom katalog.

som sändes franco på begäran

Specialaffär för 6i ■

störst^^aranti,lageiKöpalltid från
firiser. Order från

icstallninmot postförskott. Vic
■■, höft och midjavidd.

O. Grundström Helsingfors,
för Fiiland, för Akt. !501. Svenska K<

= i^l<fa """""""

fii)cf cd) spfaitaosa
lirel cnpox .de från uti

i |fil)d§r-a), S. Esplande

f% EcLinagrenscorsibinde :;-:k\
exanders 46. Cc tra

Borstar & Penslar,
mburmattor & Rottingpiskor, Toilettvälar, A

Kammar af alla sl»g, Spegl
,Par
iToi
igarr[Inade Portmomiäer, Börsar,Piånböct

Sexor från 2:50

111å-

mindre Middagsbesfällningar
Aftonkoncert fr. kl. l/2 B—l

Uici;. .aEifförsäßrntgs « "
* » * JSRiiibolaget

i Stockholm
meddelar Eifförsäkvingar på förmånligaste vrlkor

€. J! l^jclt. Generalagent för Finland
norra Kajen 4. telef. 945.

& Wesferlut)<i
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AXEL PIHLGREN. Torr Genuine Arraks Punsch. Guldmedalj 1898 i Paris

11l I i i.

stiI il
(Johannisteuer)

Henkilot
Benjamin Leino
Miminy Leino
IVyne Finne

Katri Eautio

Mimmi Lähteenoja
Pietari Alpo,
lisakki Lattu
Kirsti Suonio
Veera Juvelius

term niaatilalla, nykyaikana

Tobaksfabriken

SAMSONS"
Samson ICasino

Kommissionslager iHelsingfors hos

Frans Lindberg
Alexanders, relefoö 2658.

Gambrini
& * *

MerikannoiJ

&&&&4f&4f4f&&&3H fidnderiOädei» ca
'■ , AmmmÄmfägm^mssm^mnMMnnnn^
4T-.*>"____l

If siden, \i k
ramie ToiktcaurnJulius Sjögren

Trikot- och yllevaruaffär
1

.1 *
(Studembusei)||

k la Cart
BestS]]nin<rar för enskilda festligneterTm^i

Telefon 223

Q. A. Wickström Abonnementsteckning kan

ske alla dagar i TéhandeSn
Reparationsvärks adS c midt emot Svenska Teatern

XJr, Kronometrarfe 5

ftn i
—- —

M
°* 1 Präcxsions-Instrument (Argos hus) tel. 2099

o^M*

■^Garanterad prima arbete
3 EJ

si ■er af väl jiwterade

cch FickurVägg-
Urkeda m. m Biljettpriserna äro:

IuBP §cf|Otlif^ 2 mk, 1:50, 1 mk.. 75 pi o. 50 pi

Samtliga platser äro numreradeLiöofeuraffär
£fe £fe £fr *d?£&" må*mfrmå* £&* m^*tät"Boulevardsgafat) 26

rMderietafelissement $ Klädeshandel Rekommenderas =
Uälserteradt lager af prima beklädnadstnaterialUnionsg. 21 f. d. T. nvberes skrädderi

ElektriskaHelsingfors
BHBH

Belysnings Aktiebolag
Kasarminkatu 27. Telef. 9!6 |sförsfa ocjj bäsfsorferadeiS

gcj^^Jinlan^afallaslafl^
Toimittaa sähkövaloa.

IVlvv sähkötarpeita Möbler,
Hill allmänt erkändf bilRcstaurant. gaste

i?os1 11Priser>

oo 3OOGOOO ö©ö Jöbo Paisd,eff,
IVlmeralvatx?MitabriKen

H:fors, Brunsi§anifa§
Ifritt er^ballcradf san)f

)GOOQQQOO B^J

OBS-t Till larjdsorfer) $är>des
rekommenderar sina tilivärkhir

Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 3191 årjgbåfjärnväg eller

r» i 5 r i ■

Keskiviikkona Helmikuun 27 p:nä 1901

■11l etil
i-nävtöksinen näytelmä. Kirjoittanut Hermann Sv»

dermann. Suomentanut Pietari Alpo

Volgelreater, tilanomistaja
Hanen rouvansa
Trude, heidän tyttiirensä

Georg vonHartwig, rakenuusmes
tari, Vogelreuterinsisarenpoika Oskari Salo

Marikke, lisänimellä Sirkko, kas-
vatti Vogelreutin talossa

Eetku-Beeta,Liettulainenkerjäläis
nainen

Haffke, apulaispappi
Plötz,pehtori
Emännöitsijä

Palvelustyttö

Tapahtuu:Preussin Liettuassa olevalla Vogelreu

Ovet avataan kl. 7. Näytäntö alkaa k:lo Va 8

HD. ÖRÖDDfIfiEs Sli

i Tavastehus tillverkningar rekommendet

(Trämunstycken) och 1899

Sivori

Samson 2"

*
Piaiiumakasiini

Wiipu r is s a|Helsing' s s '*
Aleksanterinkatu 21. jjj Wladimirinkatu 20.

icke absolut ren, men den ljufva sån-
gen af hennes violin, det allt igenom
varmt själfulla föredraget, häuryckte.
publiken till frenetiskaapplåder. Öfver
programmet spelade fru Neruda en sats
ur en sonat af Rust, på ett öfver all
kritik stående, mest fulländadt sätt.

* *
Opera comique iParis. Det talas

f. n. mycket om fru Sibyl Sandersons
engagement vid opera comique. För
att komplettera tidigare meddelanden,
äro vii tillfälle delgifva att fru San-
derson kommer att görasitt återinträde
vid scenen i en roll som för henne
blir en fullkomlig återuppståndelse. full
af luft behag och poetiskt sväimod,
tack vare af henne och författarenge-
mensamt gjorda studier. -Fru Sander-
son längtar tillbaka tillteatein. Hennes
nyligen timade gästuppträdande vid
opera comique, då sorgeåret efter hen-
nes make var lörbi, visade påett glan-
sande sätt att hennes härliga stämma
ej förlorat något af sin charme. Tvärtom
var man ense om att rösten klingade
vackrare än någonsin. Fru Sanderson
befinner sig f. n. i Wien. där hennes
special-agent, hr de Glaser, förberedt
en serie konserter, liva-efter hon från

____—_-
— —

■>■"- ■

och med april månad återvänder tor
att helt tillhöraParis.

„Tabarius dotter" som förberedts
redan någon tid,uppfördes senaste ons
dag törsta gången. Utförandet var i
alla afseenden framstående.

Pör öfrigt arbetas här f. n. på ope-
ran „Mireille" hvartill repetitionerna
bedrifvas med all möjligifver.

Opéra-eomique har under föiiidne
januari månad gifvit 37 representationei
med en inkomst af 204,482 frcs, hvil-
ket ger ett medeltal af 5,520 frcs pr
föreställning.

Notiser.
/ Milano rönte ett nytt skadespel

..Lucifero" at Butti stark framgång.
—

Det af ett franskt sällskap för törsta
gängen a Teatro dci Filodrammatici
uppförda skådespelet rL'Aiglon" (Örn-

ungen) af Rostand föll igenom.
* **

Disciplinär åtgärd mot drama-'
Arthur S ■ Enligt meddelande
frän Wien har offioiel undersökning
riktats mot den kände skriftställaren
Arthur Schnitzler med anledning at en

officers novell utkommen under titel
..Löjti.ant Gustel". Schnitzler är näm-
ligen ö.veiiäkare vid det icke aktiv,.
Landtvärnkommandot som ligger i Wien
och Landtvärnet anser sig förolämpadt
aenom cffentliggorandet af vissa för
hållanden, som omtalas i novellen.
Schnitzler har emellertid genast erkänt
sig vara bokens författare och några
vidare följder torde undersökningen
knappast komma att medföra.* *

A Storhet tigliga teatern i Schverin
har med stor framgång uppförts en
„tragedie mystique" kallad ..Thanatos".
exten af Hugo Revel, musiken at

Richard Fraucke.

Ett och annat.
En fruntimmerssttejk iPadua. Den

i Padua utkommande tidningen Il
Veneto" beklagar på det högsta att

lärvarande Verdi- teatern, hvarest f. n.

uppföres Puccinis „Tosca", står jäm-
förelsevis tom, oaktadt goda ai

och ytterst moderata biljettpris. Bladet
yttrar med anledninghäraf: nDamerua
hälla sig helt och hållet Korta fiån tea-

iftt?

tern, hvars skönasteprydnad de ihvarje
tad äro. Denna frånvaro lämnar rum
tör antagandet att någofslags öfverens-
kommelse dem emellan förefinnes. Dä
vi törst hörde, förutsättas något dylikt
och olika antaganden man och man
emellan uttalades, förefölloss saken sä
oerhörd och absurd, att vi, i damernas
ijget intresse, ansägo oss befogade att
utan vidare dementera ryktet. Tyvärr
hafva fakta bevisat att vi icke varit
nog försiktiga i var dementi, ty sedan
dess hafva absolut hvarenda ett frun-
timmer försvunnit frän Verdi-teaterns
salong. Vi beklaga att masta ned-
skrifva detta, men värkligheten talar".— „I1Veneto" omtalar ej hvarför da-
merna lyst teatern i bann, men ur ti-
digare numror framgår, att orsaken lig-
ger i att teatersalongenunaer föreställ-
ningen af „Tosca" hålles mörk. De
italienska damerna gå icke i teatern
för att se, men för att s< s.

prick alltid

„jMonopole sec"!
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nRonar hufvudsväion.

3efordrar hårväxten,
Ingnides ibarroten 1i'1

gkngtot iveckan fnro
kainningen.ii ErbfLUea ide flesta apotek,

drog- ooh parfyma-ffärer
oajnt ip^rtigenom ;

■GU/OOHORUBfIDG.Helsingfors
Telefon 1551

Pria pr flaaka 3 mk , jB
fe-

*£" Champag-ne Q
3 Mont de Bruyére S,
Ig säl.ies i minut lio;; de flesta Herrar handlande. !

Serveras å alla större hotell & restaura- jg|
tioner. I'artilaKcr hos kj

'o Ernst Tollanrier.
5. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. 7^

fred. €du- €Kbcrg-

s KonditoriBageri
52. flleaattamg. 52.

Rdsingfors

Brunnshusteatern.

flnna Rofmann=to«rnen
Onsdagen ckn 27 Tebruari kl. s e. m

Den förgylda kröken
eller

Kolingarnas miflsommarnattsdröm.
Kevv i 2 akter af Emil Norlander.
Lokala kupletter af hr. K. N— m.

Händelsen passerar Midsommarnatten. Första
akten på landet, andra akten på Yerldsut£ tallmm>en
Paris.

ierna

siktenFörsta
Tobias Jansson i Skärblacl
Mor Sara. hans hustru .
Stina, piga

11,116! u'e ■ ■ ■

Kol-Jokke/
Feen
Tusenskönan
Snödroppen . . . .
Majblomman . . "

Violen
Gullvitvan . . . .
Blasippan . .. .
En gammal bekant
Janne, kväsargrabb
Fina, kväsarjänta .

Luft Kulle
Kol-Jokke
En spårvagnskusk . .
Madame Helsingfors .
Brefdufrorna ...
En restaurantbesökare
En pantsatt ....
Miss Tvåa
Fia Jansson
Tobias Jansson . .
Mor Sara . ■ " " "

MademoiseUe Paris
En poliskonstapel ..

ka . " In- K. Hellström.. fru O. Hellström.... frk E. Lorentz.
(hr Th. Ebbesen.

" " ' \hr A. Sernqvist..... frk. Å. Palmer.
V. Landegren'..,', E. Karlsson..''.,, L.Rundblad.
E. Lorentz.
G-. Karlsson.
A. Rundblad.

. '. .hr A. Robertsson.....hr M. Lindberg,
fru A. Homaon-Uddgren.
ifolk

akten
hr. I'h. Ebbesen.
hr A. Sernqvist.
hr. M. Lindberg,
fru Hofmann-Uddgren

hr. A. Robertsson.
frk. A. Palmer.
fr. V. Landegren
fru Hofmann-Uddgren
hr. Hellström.
ini Hellström.
frk A. Palmer,
hr. K. Landegren.

Bon

Andra

Biljettpriserna: 4 mark, 3 mark ock 2 mark,

Finska Strå- & Filatt
fabriks AMolapt

Alexandersgatan 21 Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommendera]

Filthattar

Damer A Harn
Underkjolar
Winterbliisar

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

_— -.— , a
Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!
Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.
w u

Första%s^a Försäfyir)gsbolage;
grundadt 1827 Generalagenturen

N. Magasinsg. 1. Tel. 231.
Brand & Olycksfallförsäkring.

|>RIW
är en ny

fapypos§,
tillverkad af fin turkisk tobak. Iparti, från eget fa-
brik, endast hos

Fredr. Edv. Ekberff.
52 Alexandersgatan 52

Smakfulla och vackra 41
Vy-l»ostkort ?

Största och rikhaltigaste lager. i
X Mycket billiga priser. 0

i Dahlbergs Pappershandel, jj-
Aexandersnatan 15. g

Norra Esplanadgatan ?3. "

W:mEKBER3. nnnnsn- Pnn.P.h- nnh Yr—.i A.^ndersg. 52. Telef. glT^Jelsinfe
1 1 liiftintiiiiWnril^MltlMMrfißiMteMlW^llmlii

Hotel Kamp.
W:r Damen Orchester

G. Richter.
Onsdagen den 27 Februari 1901

Program

1. Secession! Marsch .
2. Herbstweisen, \"alze
o. Ouverture ,Tancred

G. Richter
Waldteufel
Rossini.
Fischer.i. Grisen Gavotte
Straussö. Zäpperl-Polka ■

(i. Romeo uncl Julia. Fantasi I -"T,

7. Neu Wien, Valzer Strauss.

8 Ouverture nNorma" Bellini.
9 Traum einer Wienerin,TanzmomenteP. Wagne

in. Spegelbilder, Potpourri G. Bichte
11 UQter schattigenKastanien, Mazurka Fahrbach.
12 Storm-Galopp Hartteb.

Folk

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnens vård

dödarkolerab-kterier på enhalt
minut samt tyfoidfeberns, difie-
erins och rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent i bakteriologi vidK,
Karolinska Institutet iStockholm.

D
-
,r Axel Holst, Professoriallmän helsovård

vidUniversitetet iOhristiania.

D:r F. Huedpe, Professor i allmän hélsovård
vidUniversitetet i Prag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor R
Kochs InstitutiBerlin.

D:r Girand, vid MtmicipallaboratorietiParis

D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo
ratorium å Kliniska Institutet iSt. Pc-
terstmrg

D:r K. G.Kuylenstierna, Assistent vidFarma-
oout. Institutet i Stockholm, m. fl

Finnes till salu å Apothek, Drog-
affärer m. li. ställen samt iparti.

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

!&4tetss*msi

Hotel Kamp.Hotel Kärop.
W:r Damen Orchester

G. Richter.(Festsalen.)
fe/ fe/ fe/ fe/

Table dhöte kl. 3-6 e. m.

Nliddagskonsert kl.124-6e.m.

Aftonkonsert fr. kl. 8 e. m.
fe C^ fe/ fe

fors. TTulvudstad.sbladt-ts Nya Tryckeri, l«0]

Torsdagen den 28 Februari

Program
!■ Marietta-Marsoh2. Pariser Opernballtänze.VaJzer3. Ouverture Eosamunde" . . .4. Enfin seu's! Intermezzo
o. Goldelse, Mazurka6. Grosse Fantasie ..Aida" . . .

'■ I ber den Wellen, Valzer.ö. Banditenstreiche,Ouverture. . .
in " S* Und Prosa' Bagatelle . .iw. Masikalische Momentaufnahmen"otpourri . .
"■ Bruder Studio-Polka '.''''
-i^- Buzzo-Galöpp

1901

Carl
Fabrbach
Schubert.
Fechner

Richtcr\^rcT

Kosas.
Suppé-
G. Kichter

Ertl
Strauss.
Horniscner

O;

CA
P*

2
ca

ca

ca
CD

3;
3i

4L
O
2

2
Helsin

x
CD
3
1


