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Nya glasmagasinet

Esplanadg 37.
Oscar Ålexiz.

N:o 55.

&®& DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. & % »
H. W. LILIUS. Inkasso & Fastighetsbyrå.

m— 7
CÖs
cc

Jakob Ljungqvists

Atelierfotografiska
Alexandersg. 19

(ing. fr. Hagasundsg
Telefon 2453

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

Rya €apisseri=
a « affären * *
Ragasunasg. 2. Celcf. 3201.

|g>töi*sra ai^al!
r/ Obs.! Ullgam stort sorti-

ment. Uid partiköp rabatt.

:fs
*
uliondil-ovi

40 Alevandersgatan 40-
Telef. 21

-
s?^^^ 9̂^+>-y^^m.-mZ^s^!

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

Söndagen den 6 Januari

Georgsgatan

Svenska Teatern.
e_^t

—
>
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Söndagen den 6 Januari 1901
kl. 7,50 e. m

Föråttonde gången

Första fiolen.
Komedi i i akter af Jens Petersen och Gustav Wied

Öfversättning från danskan af Emil Grandinsoii
Personerna

Hr. Malmström
11. Sandberg.dyig

iller,
hans son, provisor
läroverksadjunkt . ahlbom

Fru Baucklind
lIV. Svedberg.ling, veterinäi

Stavenow

s, Clausens dräng

Försista gången.

Uid sekelskiftet
Skuggbilder i 8 taflor af Alex Federley.

med text af A. Sjöblom.

Börjas kl. 7,b0 och slutas omkring kl. 11 e. m

Sundströms Fotografiateliet, Fabiaiisgatan 27.

A. Vt. Eklund # Co.
& Spirituosahandel

Skilnadsgatan 19

Telefon 310

FörstaklassTapetserare och
Ifrekoratorsverkstacl.

Johan Svensson.
Sandviks Norra kajen K:o 17, d. v s. Sandvikens ångsåg,

Telefon 33 80

& Lifförsäkringsaktiebolag:

Avg. Ludv. Hartwall.
Mineralvattenfabrik
Helsingfors Telef 169.

rillvärkningen 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.

t O. Jafjfs
Ylle&Tricotvaruaffär
Norra Esplanadg. 37. Telef. 1727.

Välsorteradt lager,
billiga priser

Hufvuddepot at Dr. Lahmanns
underkläder

Enbamförsäljn. af Jouvins &
C.o's i Grenoble världsberömda
handskar.

■>■>">a-"'2£--2&-mm J£i J£;^r"*-"f!P'■'■?Tsy7vwm_m**"

MAGASIN DU NORD.
Ärabia Försälj-

nin£s~JVla£asin, il
VaVin-

(Inneh. Q. P. Stockmann)

Glog. 2, Hotel Kamp
Utställning af fabrikens samtliga till-

värkningar, såsom:
Bordsserviser, Kaffe- & Téserviser,

Blomkrukor, Vaser m. m

äfvensom af

Uttala Qlasbmiks
tillvärkningar. såväl enkla som slipade

å.dressVinserviser, Fruktskålar, Assietter,
Kannor, Ostkupor m. m.

„SKÅNE", Braiid-

„SVEA"
Brand & Lifforsäkrings

Aktiebolag
Kontor

Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228
J. N. Carlander.

6, Telefon 2770.

IUinbdiidel.
WraKs Punscb,
prisbelöntmedguldmedaljvid
många utställningar. Högsta
utmärkelsehederspris (Diplö- i

med'honneur) vidutställnin- .|
geniBordeaux1895. Jj

1901.
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säljes hos fierrar vinhandlare
och serveras å alla förstaklas-
sens restaurationer o

Rclsingfors
6. H. fijelt Generalagent för Jinland. I

«««4«m{* 4*44mi

Kontor Vestra kajen 18
G. F. GARLANOER.
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Harald Wasascjemas BLOMSTERHANDEL, Skilnadeni
Städernas iFinland

Brand^odsbolag filharmoniska Sällskapet.
för lösegendom

ger försäJ âr *£, -- remi ~ Jfr .
sättas

Osksr Hakulin Söndagen den 6 Januari 1901.
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Hattar Populära Konserten

felb & filt

Höstmössor.* »
_5 *■H Program:* Wintermössor

Svarta D

l er Alster", \ Fetras
herrar och damer,

Förspel till op. „Manfred" . .ReineckiMuffar & Boas hos,
Verdi

Joh- Weck§ell, Paus
Unionsgatan 30 Beethovei

*< <<"<~*C« <<<<<<<<>A>>>>>>>>>>> >>>
Solo för harpa

frk. M. Langhammer)

_____ ;*'elhkå
___

<n m—

SS ra it*-i <=>

ai ♥g-g
Sylvia ballet

rui Paus
!IV----

Mendelssohn

EU » o ___=_______■_>U-!
_______________________ Brai

F Waldteufel

■ ti, W G "^

mJ OS'

€. n. Knapcs Skrädde-
riciablisement.

Helsingfors,
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4bfllexaiidersgatan 17.

QperakälSarens Restaurant ' la ct,rl "-'"' u;'.ytete^^S^g^Sß|"^^^^
till högre priser. Afto.ikonr.ert fr kl. * ' K.

I:ma inlaid LinoleumXouis ek Salignac & Co.
i ultramod iinia mönster

Cognac. A. B. Wicander & Larssons
<><><}<><)<> nederlag o<} <> <> <>

Richardsgatanr2

Napoleon I.s „Teaterkassa."
Henri Welschinger, censurens under

förstakejsaredömethiatorieskrifvare, har
nyligen åter under sina fortsatta forsk-
ningar i syftet, öfverkommit en hel hop
umnärkningsväidt nytt från kejsartiden,
bland annat åtskilligt om Napoleons
förhållande till teatern. Det är nog-
samt kändt hvilket stort tryck Napo-
leon ntöfvade på den iranska teaterns
utveckling. Ej allenast det, att han år
1806 gjorde öppnandet af hvilken som
hälst teater beroende af hans särskilda
tillåtelse, men äfven själf bestämde både
Stora operans,som Opera comiques och
Comedie-Francaise's repertoar: han un-
dertryckte helt enkelt under det föl-
jande året icke mindre än sjutton olika
teatrar och tillät endast de tre ofvan-
n&mda jämte Opéra-Bouffe och ett par
teatrar af underordnad rang att alle
existera.

Mindre kända torde däremot några
andra förhålländen vara öfver hvilka
Welschingers forskningar nu kastar ett
nytt ljus. Genom ett dukret af den26 februari 1806 hade Xapoleongrun-
dat en Jeaterkafssa". En summa af
150,000 frcä skulle af polisministern
månatligen utbetalas till kejserliga mu-
sikakademins skattmästare som tillika
förvaltade den nya kassan. Beloppet
utbetalades i anvisningar kontrasigne-1rade af öfverhofmästaren Duroc, ochI
för hvilka han ägde att månatligenre-dovisa inför finanskommissionen. Hurudenna ..teaterkassa" användes, medde-lar nu Welschinger några rätt egen-
domliga upplysningar. År 1806 erhöll
Stora operan utöfver det regelbundna
månatliga anslaget af 160,000 frcs ett
tillskott af 60,000 frcs till ..skuldaf--krimmg-'. 100,000 frcs som extra or-dinarie anslag, 40,000 frcs i hyresme-
iel iör Favartteatern där repetitionerna

■ .'[ -v 'h: \

"'.. -'" '
■

k:tei
tete

„@PCSCCr)f'
Södra Esplanadgatan 2

(Invid Salutorget)
ägde rum samt 187,250 (res tillamor-nsationskassa.

Comedie-rrancaise däremot erhöllblott1,000 frcs i månaden, Opera Comiqueutom ordinarie 8,000 frcs ett månatligtnllskott at 80,000 frcs och Opera Bouffe10.000 frcs månatligen.
Under rubriken ,. gratifikationer'- förekommer bl. a. 35,000 frcs till AdrienS Lez^- 400 frcs xn&natligen till tia

terkommissarien Mahérault, 333 frcs
pr måuad till censorn Nogaret, ooh till
„mamelucken" KachitF 3,600 frcs

—
huru „mamelucken" kunnat hänföras
till teaterräkenskaperna är svårt att
fatta. Det finnes dock äfven andra
poster hvarvid samma fråga kunde upp
ställas. Sålunda utbetalades ur ..tea-
terkassan" gratifikationer till målaren
Callet, palatspräfekten de Bausset, öl-
verstarna Boyeldieu och Jacquin,gene-
ralerne Dupas och Schramm samt Au-
guste Talleyrand, hvilken ensam erhöll
27,000 frcs, antagligen på grud af sin
släktskap med den berömdediplomaten,
Restauratören Véry hade en dag på
uppdrag af general Savary servarat en
festmiddag; då Savary ej ville ut med
de 4,500 frcs middagen kostade, lät
Napoleon ersätta dem ur „teaterkassan".
Dessutom finnes upptaget poster på
6,000 frcs till medlemmar af operan
och Comedie Francaise.

Då Napoleon ville resa ett minnes-
mäike öfver sina fälttåg tillItalien och
Tyskland hvilket beräknades komma
att kosta circa 600,000 frcs, lät han
månatligen till sin arkitekt Denon ut-
betala ett belopp pä 15,000 frcs tills
monumentet vore färdigt — och detta
äfven ur teaterkassan Som synes

— _

Den enda värkligt praktiska SKKIFMASKIN
som finnes är

lIA 3131OND.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lager hos
Carl Jacobsen & C:o

Generalagenter för Finland & Skandinavier

4*4*4*4*4*4*4*4*4*
Wenze ffelstams tork:

Nya böcker till jul:
E. Nervänder, Blad ur Finlands kul

!turshistoria. Med 30 porträtt af Finlandsframståendemän frånmidtenaf seklet. Fmk.
E. Cedercreutz, Bilderbok för uns oclgammal. Silhuetter. Fmk. 3:50.

Julgransflaggor
ide finska färgerna, blått och hvittsamgult och rödt med Finlands vapen. lOVniper st. iolika storlek..

BODEGA ESPANOLA
(Etablerad 1883)

Helsingfors

Rv!rsä!jnm^^iir^cßiinuffiffinaasHn3Stsän(lsP
Viner &

Sjj iritisosa

Nya Barngarderohen
"AJi^Aaf färdiga

BARNKLÄDERitsAA^^Z^^må|PASSAGEN'f'|Beställningar emottaga__^^^
%omSß&mr K. F. LARSSON

I3RIS
21 Alexandersgatan 21

Sedan stor prisnedsättning på samtligai affärenförekommandeartiklar numera egt rum, inbjudes all-mänheten att vid behof al'
Möb'er, Möbeltyger,Mattor, Draperier,Lampor, Vaser etc.
göra besöki vår affär och hoppas vi kunna fullt till-fredsställa ärade kundersanspråk med våranuvarandepriser. Aktiebolaget IRIS, 21 Alexandersg 21

Uictoria *EffiorsaKrmgs * m
»** flßtiebolagetH

i Stockholm
meddelar EiffbrsHkringar på förmånligaste vilkor.

6. fl. fijelt. generalagent för Jinland.
norra Hajen 4. telefon 945.

He lgfors Nya Musikhandel.
Fazer & Westerlund

Tel. 1431, Fabiansg.16

Nu inkommet stort nytt lager utmärkta
Flyglar

Pia-ninos
Harmonier

I Rekvirera vår nya piano och harmonium
katalog, som sändes franco på begäran.

Specialaffär för Korsetter.
i, lagerfrän specialahar: stors^^l^^^^^BBli urval samt låga priser. Order från landso^^ffll

pedieras omgåendemotpostförskott. Vid beställningar
nppgifves, bröst,höft & midiavidd.

O. Grundström, Helsingfors
Ensamförsäljare

för Finland, för Mkt. 801. Svenska Korsettfabriken.

Akta

Viner och spirituösa
direkt inporterade från utlandet hos

Hjelt & Lindgren.
S. Espl. gatan 12.

CE.Lindgrens ßorstfeinderiaffär,
Alexandersg. 46. Centrals hus.

Alla sorters finare och gröfreBorstar& Penslar,
Tamburmattor &. Rottingpiskor, Toilettvålar,Amykos. Par-
fymer, Badsvamp, Kammar af alla slag. Speglar &. Toi-
lettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigarr-
& Cigarrettfodralm. m. till billigaste pri.-er.
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AXELPIHLGREN. Torr

rgndgyHladeyi
;gjSUOM. TEAATTERI.

SunnUn'saina Tammikuun 6 p:nä 1901

El 9rao ¥t N* lII*m **iIi ert II &i111 a1IH

5-näytöksinen näytelmä (7 kuvaelmaa). Kir
ioittanut G. v.Numers.

Henkilöt
Axel Ahlberg

Kaarina Flemingin sisar Raut
Emil Falck.
Mimmy Leino

i-„|i.vi_Lnlta^Hkon talouden hoita. Knut Vi

Yesllahd Adolf Lindfors
lisakki Lattu.
Olga Salo.Vesilalideri

■ttaja Hilma Rantanen.
Aleksis Kantin.
Mimmi Läl^te&noj

Kouva l.innuir^^^KK"T':"IIluleksiva ■
Ivvii Elinan kamai-inoij
gestari Balthasar, Km-jei

SsJisalaineii soittoniekka
Matti Niilonpoika. Kurjeu [OYien päämies

Hiiiivifi-aiia. Lavkon, Suomelan ja Vääksyn palvc

KiisiinmiiiiK-n kuvaelma: Suomelassa. — Toinen kuvaelnu
Yesilahilcn kirkon sakaristossa.

- Kolmas kuvaelma: Laukoss._ xéljiis kuvaelma: Suomelassa. — Viides kuvaelma: Vääksyss;_ Kuudes ja seitsemäs kuvaelma: Lavkossa.

(.Vika: 15:nen vuosisadan keskellä).

Pisimmat väliajat övat toisen ja kolmannen sekä viidennc
ja kuudennen kuvaelman välillä. Ihan lyhyt väliaika ou kuudenne
ja seitsemännen kuvat-linan välillä.

Ovet avataan k.lo 7 Näytäntö aikaa k.lo V2B

Beklädnads-Bolaget Aalto & C:o
Bangatan N:o 9. Telef. 15 05.

Kostymer, Paletåer och Bsnkiäder för fest
, och livardagsbehof förfärdigas snabt och omvisit

rgsfullt
kickliga arbetare(jodt material, im

serna särdeles moderata.
Färdigakostymer,paletåroch benkläder på läge*
Frackkostymer uthyras. I

eklädnads-BolagetAalto &C:o
Sangatan N:o 9. Tel. 15 05.

Ivar Schoultz
I■ § f t csLinoleumaffar

Boulevardsgatan 28

I
IS

KÅISANIEMI RESTAURANT

Q. A. Wickström—
i *&_ "_> .—■ 1.

I
tjlp~ I 111 lllll|l | 1 1M11I^^^^^^^^^^M■Uersitländingarne

j\U* "jB\\l1211/i1/ i« v 2K Unionsg. 21. f. d. T. Isbergs skrädderi

Tobaksfabriken

„SAMSONS" AktiebolagBelysnings
Telef. 916Bis tillverkningar rekommenderasåt tobaks- I

örsök „Casino", „3amson I", „Samson 2"
stycken) och "1899".

Kasarminkatu 27kännare

Toimittåa sähkövaloa.Kommissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindberg Myy sähkötarpeita.Alexandersg. 52. Telefon 2658.

öambrini Restaurant.
Og^QQOQQQOQeQQOOO

Sivori & 4* 4? I Mineralvattenfabriken

4* Merikannon ganifag
Piaiiomakasfiiii

Fabrik & kontor, Lappviksg. N.o 8
Telefon 31oi-Wlipurissa |fieIsingissä

Aleksanterinkatu 21. ){j Wladimirinkatu 20.
Tel. 5 42. W Tel. 29 22. QQQQOOÖtyOQOOOOQQO

NYÅRSREVY!
1Fpptåg i 1 akt. E

Representationen börjas precis ki. 8 e. m. och slutar
omkr. kl. II e. m. Dörrarna öppnas kl. l/.18 e. m.

Hvita biljetter

ReKommenderas =
Uälsorttradt lager af prima beklädnadsmaterial

Största ocb bästsorterade lager i
Sinland af alla slags

==5

"W A
-

«l '
till allmänt erkändt billiga»i» /A"///AV/

w $te priser, bos

3obtt Paisebeff,
fi:fors, Brunsg

I
OBS.! Cill landsorten san

R*«*
des fritt emballeradt samt ned=
kördt till järnväg eller ångbåt.

Wfpféy(é)M)>M)>
omfattade — den sk. Teaterkassan"
allting.

Liknande poster upptagas äfven un-
der de följande åren. Så finnes det
under är 1808 en post på 74,870 frcs
som Napoleon själf utanordnat för
franska skadespelarenes uppehälle iEr-
fui-t" —

BMin resa måste vara präk-
tigt utrustad" — hade han sagt. och
därpå låtit kalla på direktören för de
kejserliga teatrarna Dazincourt samt
tillsagt honom att iErfurt uppföra de
vackraste tragiska stycken han kunde
åstadkomma. Dazincourt föreslog dä
utan tvekan Athalie". — Men detta
behagade ej kejsaren. — Athalie!"'—

utropade han häftigt; — ft donc!"
Den människan förstår mig då aldrig
Skulle jag verkligen bjuda tyskarna i
Erfurt någonting sådant? Athalie!

—
hvilken dumhet. Nej, min käre Da-
zincourt, nu nog härom! — och Napo-
leon förafskedade honom högst onådigt.
Pärpå vände han sig till Talleyrand
och Duroc som närvoro.

— Hvad så-
dana där gamla människor alltid äro
dumma. Athalie, — — ja, hvarför
skulle jag också fråga honom tillråds.
Skulle han åtminstone sagt Cinna".Däri stå stora intressen på spel, och
förekomma scener af mildhet, sådant

gör alltid godt. Man kan gärna upp-
föra „Cinna". Det är ett lämpligt
stycke för den första dagen!" —

Förteckningenpå af Napoleon slutligt
godkända pjeser, upptager till största
del endast sådana i hvilka en eller
annan smickrande anspelning kan hän-
föras till hans person. „Äthalie" som
tecknar en lurstinnas grymh-t och äre-
girighet, har Napoleon aldrig kunnat
tålaoch formligen förföljtstycketmedmer
än småaktigt hat. Redan är 1800 för-
bjöd han dess uppförande och senare
tillsade han teatercensorn Lemontey
att korrigera de farligaställena. Pjesen
blef härigenom naturligtvis fullkomligt
förstörd, men icke ens i denna in-

skränkta form riskerade den store kej
såren att låta uppföra den iErfurt.
De franska skådespelare som följde
med till Erfurt eraottogo därtör grati-
fikationer pä 1,000 a 1,500 frcs, för-
utom resekostnader och uppehälle. Men
ej allenast artisterna ihågkommos, gif-

mildheten sträckte sig denna gäng ända
ned till maskinister, garderobiérer, här-
frisörer, m. fl

-«""►

Notiser

Det ofta omtalade Anton Rubinstein
museet öppnades den l:sta innevarande
d cember inom Petersburger konserva-
toriets lokal, men den därtill afsedda
statyn af mästaren saknas fortfarande.
Den ännu provisoriska katalogen upp-
tager utom Rubinsteins verk, 218 num-
mer. Man har dessutom lör afsikt att

här sammanföra alla olika upplagor och
editioner af mästarens arbeten. Tills-
vidare finnes här bl. a.:bref, telegram,
byster, porträtt af högtstående personer
skänkta till Rubinstein, en bi östbildaf

konstnären utförd i marmor äfvensom
en mängd fotografier samt äfven olje-
porträtt af honom, en gjutbild af hans
högra hand, den flygel (Beckers) han
dag igen begagnade i Peterhof. hans
hatt, bretportiölj, promenadkäpp, sigill
o. s. v. Ytterligare finnes här pryd-
nadsföremål från Rubinstein:. salong
i Peterhof, sä-^om medaljonger och by
ster af framstående musici och skrift-
ställare, äfvensom hedersgåfvor ss. silf-
verkransar, lyror och dirigentpinnar,
hedersdiplom irån talrika in- och ut-

ländska sällskap, adresser m. m. Manu-
r-kript.-amlingen är ännu tämligen fattig

och utgöres af endast några af Eub
stein författade texter till hans operor
och oratorier, samt orkesterpartituren
till „Ouverture vid konservatoriets öpp-
nande" äfvensom till tvänne „scener"— „Hagar" och „Hekuba".

Emanuel Reicher i Berlin, har på
uppmaning från olika håll, beslutit att

vid sin högskola för dramatisk konst
nföra en särskild kurs, afsedd att ät
unga teologer, jurister, filologer, lärare
och lärarinnor, lämna tillfälle att in-
hämta ett rent uttal, rätt deklamation
och annat för hvars ocb ens speciela
fack nödvändig talarekonst ocb riktiga
uttryckssätt. Reichers egen förmåga
i detta afseende är så framstående, att

hvar och en som kommer i åtnjutande
af hans undervisning irätta betoningar
och annars vältalighet, är att lyckönska
på det bästa
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Helsingfors

Genuine Årraks Punsch. Guldmedalj

At siden, yl

ramie
Julius Sjögren

Trikot och yllevaruaffär
Mikaelsgatan 4 och Centralpassagen

skaper & tillställningar

Elektriska W

rekommenderar sina tillvärkningar

1898 i Paris

Folkteatern.
(Studenthuset.)

Söndagen den 6 Januari k!. 8 e m fi)

3(Trettondagen)

ech dans i 6 tablåe.
rf F. A. Dahlgren

Personerna

Brakspatronen.
Wilhelm, hans son
Lotta, hans dotte
Prosten.
Sven I.rsson i Hult

"gen bondi

I.isa, hans hu_^^^H
Erik, deras s i)M

(.illliy.|
Britta, hans don^J
Jan Hansson vid sjo
tunika, hans hustru
Anna, deras dotter
Anders, deras dräng,
Per, Sven Erssons dräng.
Stina, Sven Erssons piga.
Bengt pä sen, bonddräng.
En betjänt, hos brukspatron

lionuToll.
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Wm EKBEUG. Coanac-, Punsch- och Vinhandel. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
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Sedan cärmegaspriset I Helsingfors nu
mera är nedsatt till 15 penni pr kom

d. v. s. till samma pris, som hålles i ut
landets större städer, uppmanas allmänhe
ten att 4&& *£&?

Koka med gas,
som är det billigaste, renligaste och be-
kvämaste bränsle, hvilket här finnes att
tillgå. Kokaparater från 5 mark till högre
priser finnas å && 4mh

Gasverket.

$ Smakfulla och vackra y

I Vy-Postkort ?
Största och rikhaltigaste lager.

Mycket billiga priser. J
t Dahlbergs Pappershandel, i
0 Aiexandersgatan 15. $
® Norra Esplanadgatan ?3. "

„IPrima"
är en ny

fapypos§,
Iparti, från eget fatillverkad af fin turkisk tobak

brik, endast hos

Fredr. Edv. Ekberg.
52 Alexandersgatan52

I fred. 6dv. ekberg. |
IBageri $ Konditori 1

52. Alexandersg. 52. B
£\| Helsingfors. a^

Biljettpriserna: 4 mark, 3 mark och 2 mark,

Föreställningen börjar kl. 8 e. m.

Finska Sira- & Filtliattfal)-
riks Aktiebolaget.

Alexandersgatan 21. Tallbergs hus.

Prisbelönt på Världsutställ-
ningen i Paris 1900.

rekommenderar
Filthattar

HariiIlastia<*r «&■
TJnderkljolan
Wint<krl»liiNsii*

Korsetter-, Linnekläder och
Danska Handskar 2:50.

Nutidens förnämsta antiseptiska
toilettmedel

Stomatol
för tändernas och munnensvård
dödarkolerabakterier på enhalf
minut samt tyfoidfeberns, difte-
erins ocb rosfeberns bakterie på

en minut
enligt intyg från

D:r E. Selander, Docent ibakteriologi vidK,
Karolinska InstitutetiStockholm.

Dt Axel Holst, Professor i allmän helsovård
vid UniversitetetiChristiania.

D:r F. Huedpe, Professor i allmän helsovård
vid UniversitetetiPrag.

D:r R. Bassenge, Assistent vid Professor R
Kochs Institut iPerlin.

D.r Girand, vid MunicipallaboratorietiParis.
D:r M. Raskina vid Professor Afanasjeffs labo

ratorium å Kliniska InstitutetiSt. Pe-
tersburg.

D:r K. G.Kuylenstierna,Assiscent vidFarma-
ceut. Institutet iStockholm, m. fl.

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

Helsingfors Tekno Kemiska La-
boratorium Södra Esplanadg. 8.

IF«»^K^F!X)^^F^Ki^P^^XW^XPV^

Sörnäs Pilsener!
Sörnäs Porter!

Prima råmaterial.
Prima vara.

SörnäsAktieBryggeri.
XX>-äXXXUK'-^KM)!_.»-j:; Bi,-.

SCH *^r»a *7ti W> *-*-r» *<>) *7ti *Vti "

Första Rvsskå Försfcffsbolapt
grundadt 1827 Generalagenturen

N. Magasing. i. Telef. 231.
Brand & Olycksfaliförsäkring.

.pS&Sa, .äS^-Sä. äS^-Sä. S^Sä^-S^'^i^*' '»Bifiv *^fw^* *^?^* f&W** fTiifr»

*£j Champagne ij)

3 Mont de Bruyére &
rQ säljes iminut hoa de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- jj
tioner. Partilager hos hi

5 Ernst Toilander. £
S5S. Magasinsgatan 3. Tel. 1843.
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Hotel Kamp.
W:r Damen Orchester

G. Richter.
Söndagen den 6 Januari 1901

Program

1. Naz' mein Na/i. Marsch ....
"2. Telegramme-Valzer
3. Ouverture, „Freischutz" ....
■A. Waldnixlein tanzt. Caprice . . .
5. Romanze, Violinsolo (Frk. B. Lan

ger)

6. Eomeo och Julia, Fantasi

7. Wiener Biirger, \ alzer
8. Ouverture „La Mascott'
9. Chansm^im^Pi^lesß

Mit ■
pou

11. \M

G. Richter
strauss.
Weber.
C. Stix.

Svendsen
Gounod.

Ziehrer.
Audran.
Tschaikowskv

G. Richt
o;er Polka . Zell

Ziehre:

a Fahnen. Marschpot

der Oas ist

11'. F.am^ensal (ralop

Brunnsbusteatern.
fiofmanns tourtun.flnna

Program.
Törsta afdelningen.

Musik: dirigent hr Emil Frost
1. Das Bienenhaus Marsch Schneidler.
■X Ouvertur,-. .Califen i Bagdad" . . " Boi clieu.
3. Gnistrande Stjernor. Vals . . . - " Waldteufel
L Serenad, (Solo förflöjtoch violoncefl) litl.

Paus

Andra afdelningen.

Den förgylda lergöKen
dkr

Kolingarnas midsotnmarnamdröm.
Kevv i 2 akter af Emil Norlander.

Handeisen passerar Midsommarnatten. Fors
akten på landet, andra akten pä \ erldsutstallnmg

i Paris
Personerna

Förstaal^n
Tobias Jansson i Skärblock^^MMor Sara, hans husti
Janne, kväsargraldl

kväsanäntaM
Stina, piga . . ■

Luft-KalleI j ffarfiKol-Jokkej
Feen
Tusonskönan
Snödroppen .
Majblomman
Violen . . .
Gullvifvan .
Blåsippan
En gammal bekant

LuftKalle . . . .
Kol-Jokke....
En kinesisk boxar.
En velocipedist
Brefdufvorna . .
En mösstormare
En pantsatt . . .
En mobiliserad
Miss Tvåa....
En narrad skönhet
Tobias Jansson
Mor Sara . . . "
Mademoiselle Paris
En poliskonstapel

Bondfolk
Andra akten

■trF. Hellström.
ru O. Hellström.
i- M. Lindberg.

fru A. Hofmann-Uddgren
. . . . frk E. Lorentz.

("hr Th. Ebbesen.' ' " \hr A. Sernqvist.. . . . frk. A. Palmer.. . . . V. Landegren....,, E. Karlsson.....,, L.Rundblad.. . . . „ E. Lorentz.. . . . „ G. Karlsson.
. . . . „ A. Rundblad.
. . . . hr C. Landegren.

hr. Th. Ebbesen.
hr A. Sernqvist.
hr. M. Lindberg,
fru Hofmann-Uddgren

hr. M. Lindberg.
frk. A. Palmer.
hr. C. Landepren.
fr. V. Landegren
fru Hofmann-Uddgren
hr. Hellström.
fru Hellström,
frk. A. Palmer.
hr. Lindberg.

Folk

Hotel Kamp.
W:r Damen Orchester

G. Richter.
Måndagen den 7 Januari 1901

Program
nili lii Ii^J|^^^^^^^^^^^^^^^^^^M

Im MondenlichtVaXT^Venetianisches Xm<lellieiT(
Yorspielzum 111Act„Heimc

]
Erwacht! Pizzicati |
Glocken v. Cornwille. Potpurri . .

t>traussJuristenball Tänze, Valzer . . .
Ouverture ..Orpheus in der Unte

Offenbachwelt'-' .
Blumeng bild BionCharaX

intasietiherBich. Wa_______ner's Opera Ambros
schcvi, F Strauss

Ohne Aufenthalt. Galoj Zwierzina

Helsir

Suppé.
Fahrbach.
Mendelssohn
Goldmark
Desormes

■s, Hufvudstadsbladeta Nya Tr eri. 10 il

Hotel Kamp.
W:r Damen Orchester

G. Richter.
Tisdagen den 8 Januari 1901

Program
i iilil du iii^^^^^^^^^^^^^^^JVogelhändler, Val/eiM

Herzensglöckerl,Gavotte .
Ouverture „Nachtlager inGranada" Kreutzer.Fantasie, .Tannhäuser" Wagner.
Bocaccio Potpourri Suppé.

Strauss
Roth.

Du und Du, ValzerOuverture,Eine mit Talent". .
Traum einer Wienerin. Tanzmo
mente
Opem-Bouquet, Potpourri
Brautschau Polka . . .Bmrrraus, Galopp. . .

Zieh
Zelle

I.F.
G. R

Lang1

Wagner


