
Pris 5 penni.

Programbladet
Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBLIN.
FOTOGRAF. Teatrar och Konserter.Atelier förporträttering.

Förlagaf fotografier efter finska konst-
närers arbeten.

förand- & Jsif- -S-/w <.<"! J^ b*vförsäkring ÖJ^I

Kontor»K Förlagaf finska vyer.!♥
Handel med fotografiska artiklar Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag 'N.Esplanadg.33.

-f- J. N. Car/ander.Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264

N:o 34 Söndagen den 19 Mars. 1893.

Svenska Teatern.
Söndagen den 19 mars

Låtom oss skiljas
Komedii3 akter af V. Sardou&E. Narjac. Öfversättning

Personerna

Des Prunelles,rikegendomsegareiEheims .Hr Svennberg.
Adliémar <le Gratigiian, jägmästare. . . . „ Swedberg.
Clavignac „ Wahlbom.
Bafourdin , Salzenstein.
Jamaret, poliskommissarie „ Malmström.
Joseph, hofmästare „ Wilhelmsson.
Bastien, betjänt „ Ljungberg.
Cyprienne, Prunelles hustru Fru Håkansson.
Fru de Brionne, ung änka „ Riégo.
Fru de Valfontaine Frk Lihr.
Fröken de Lusignan Fru Precht.
Josepha, kammarjungfru. . r » Salzenstein.

Två kypare. Två poliser. En portvakt.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10, e. m

Måndagen den 20 mars

Samma pjes.
Avantsc Part25,—;Biljettpriser: Parterre 4,50; 4,—; 3—; Part. galir-^^^^B

loge 4,— ;IBad. fond 4,50; Sida 3.50;IlIlad fond|
20,-; 111 ISad fond I,— ;Sida I,— :Gäll. 0,50; ATantscTTP

Sida 1,50; Avantsc

Herr Willy Burmester
Vi meddela idag porträttet af den

unge violinvirtuosen herr Willy Bur-
mester, hvilken under den tidhan som
solist medvärkat iherr Kajanus' orke-
ster genom sin eminenta talangoch sitt
fint musikaliska föredrag vunnit publi-
kens enhälliga sympatier. Det är icke
allom gifvet att så som han tolka kon-
sertstycken af den art som Paganinis
„Hexentänze", Saint-Saens' „Fissmoll-
konsert", Ernsfs „TJngarische Lieder",
m. fl. Därtill fordras icke allenast en
till sin spets drifven teknik, vunnen
genom ihärdiga studier, utan därjämte
en inneboende konstnärsgnista och mu-

sikalisk uppfattning, som icke vinnes
genom arbete utan helt och hållet är
en skänk af naturen

Suom. Teaatteri.
Snnuiintaina maaliskuun 19 p:nä

nävtellään

KOTI.
(Heimat.)

4:näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut Hermaim Suderiuaiui

HENKILÖT :

Schwartze,virasta eronrmtöversti-luutnanttiBenjaminLeino.
Magda, \ hanen lapsensa ensimmäisestä f KatriRautio.
Marie, / aviosta \ Hanna Kunnas.
Auguste, syntynyt von Wendlowski, hanen

nykyinen vaimonsa Mimmy Leino^
Franziska von Wendlowski, tämän sisar. .Naemi Kahilainen.
Max von Wendlowski, luutnantti, molempi-

en veljenpoika Evert Sutinen.
Heffterding-, pastori Axel Ahlberg.
Tohiori von Keller, hallitusnr-uvos ....Anton Franck.
Professori Beckman, yliopettaja TaaviPesonen.
von Klebs, virasta eronnut kenraalimajuri.Niilo stenbäck.
Ronva von Klebs Saimi Järnefelt.
Hovineuvoksetar Ellrich " . . .Emelie Stenberg.
Rouva Schumann Hilma Liiman.
Therese, Schwartzen palvelustyttö ....Helga Korander.

Tapauksen paikka: saksalainen maaseutukaupunki.
Aika: nykyinen.

Näytäntö alkaa k:lo 728 Ja Joppuu kilo y2U.
riv.1,50;Piljettien hinV Parterre 3,50; 3,—; 2,50; Part.Toge3*"|

I,— ; Kall. 0,75; 0,50; Ork. 2,-;IRiv.3,-; L. 1, 8, 10:IS
il S— 7, 11—111: 12,-;L 9: 24— M.

—+^535 . E. STA HT.RF.fffi'5 FÖ T Q GR AF ISKA ATELItK.^ HELSINGFORS,
N:o 17 .is^l1 1

Dagligen —^

iddagl3m, /C^
MUSIK -K-

Levys Kapell, KONSEK1
Safée

mWws Am
alla aftnar

från kl. 7.30 e. m.+*
efter kl. 10 e. m,

I \Brunt^
CIGARR-IMPORT-AFFÄR.

» N. Esplanadgatan 25. Helsingfors. <

"^, * .^"-..i. liriiii.Mi»^.-. rim iiiiim-»-** ■»*
'
I|I!"M

l TH. STUDB'B i
KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSE |

Unionsg*atanN:o 27.
tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Doff/ar

och Kläden.
»■

Fil. kand. Uno Lindström
tr. upp. Träffas: 4—5 e. nimeddelar undervisningiryska språket. Bostad: Brunnsgatan b.

v

''

»

PALOVAKTJUTUS-OS. YHTIO
BRANDFÖRSÄKRING S-A.B.

Aleks.k. N:o 42. Telef. 627.

SOCIE ETSHUSET,
som är helt och hållet renoveradt och hvars möblemangär el7>
craut och fullkomligt nytt,uppfyller allanutidensfordringar.Större
WmynfndrT våningar och enskilda rum erhålla!- for bröllop,och

supéer och sammanträden mmiddagar
Maex-montan

"'
ORENS MALMSTRÖM,

vis å vis Kapellet

U rekommenderarivälvillig hågkomst
sin

-»i Serrchiperinqsalior. *g-

HEnirclska. moderna hattar.Specialitet

Teater-, Res- S Marinkikare.
Specialitet: Glasögon & Pince-nez.

-"<-> Största urval. — Nya modeller. f>-
PAUL DETTMANN. Optiker,
N. Esplanadgat.37 (Göhlesgård).



ORKESTERFÖRENINGEN.

s111MIUH
Societetshuset.

Söndagen den 19 mars.

Program
Konsert-ouverture Foroni.
Vibrationen" vals Strauss.
Fantasie, »Sträussli", för kornett ....Hoch.

(Herr J. Lewermann).

Traviata-fantasi Verdi.
Geständniss, för stråkorkester Neisser.
a) Sydämmelle \ sånger (Krohn.
b) Ben långa dagen ! med JKajanus.
c) 0 visste lian blott ) pianoackomp. (Flodin.

Pr. A. Ahnger.
Liebesliedchen Taubert.
Ungarisch Moszkowski.

Entré 25 jD©n.ia.i,

Konserten börjar kl. V 2 5 e. m

Rcbeit Kajarus

!

Hj. Fagerroos, ) 3
Alexandersgatan 9. \ S

G. E. LINDGRENS BORSTB IHDERI AFFAR,
Alexandersgatan 46, CENTKALS HUS.

Alla sorters finare och gröfreBorstbinderiarbe
ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätt
svamp, Tamburmattor m. m.

C. £*. Lindgren

-^j_._ä|Xg]

v^OBS.!
< Rococco & Japanesiska rummet l

rekommenderas för slutna sällskap.
Conditori

<f Catani. I
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Mademoiselle Sans-Géne he-

ter ett nytt stycke af Sardou, skrif-
vet för Réjane (alla Sardous stycken
äro, som bekant, skrifna för någon
bestämd artist), hvilket skall uppfö-
ras på Grand Théåter iParis antin-
genimars eller på hösten.
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L A. Dahlins
Iwgljittlil;

4 Glogatan 4

Säljer billigast allt
hvad till en väl för-
sedd drogeriaffär hörer.

Ämnen, som begag-
nas endast till medi-
cinskt bruk, få enligt
drogeri - författningen
icke på någon droghan-
del säljas i mindre
partier än 150 gram.

li.TÖM,
Vladimirsgat. 13 och

Michaelsgatan 5.

Direkt importerade

VINER.
N. A. Turdén.

Korrespondenser.

Adelina Pattis Amerika-
tournée

(Från Programbladets korrespondent.)
Chicago d. 2ö febr. 93.

Adelina Patti tycker ej om att resa
från stad till stad med vanliga emi-
granttåg, — nej inteivanliga snygga
järnvägskupéer en gång. Därtill är
hon alldeles för fin! Hon har en egen
privat järnvägsvagn, ett rullande pa-
lats, som kunde få kung Oskar att
gråta, eller s.älfvaste kung Oskar
Dickson att blekna —ja till och med
fä en amerikansk att
se lessen ut!

Jag åktened ilördags tillUnionde-
pot för att tittapågrannlåten, och det
var värkligen någonting ganska
„znyckt." Utanpåhar divansin skylt,,,Adelina Patti," målad på båda ändar;
midten af vagnen upptages af en grand
salon — ingen krog, utan ett elegant
mottagningsrum, som på samma gång
tjänstgör som matsalong; sofforna och
stolarna äro öfverdragnamed guldbro-
derad sidenbrokada 50 p. st.pr yard,
och de blå brokadsidengardinernako-
sta endast 35 p. st. pr yard. Of-
vanför de fyra kristallglasfönstrenäro
anbringade små mästerstycken isli-
padt glas, kostande bara 160 p. st.
hvardera. Panelningen är af amarant-
trä. och iena hörnet står ett elegant
utskuret två tusen dollars piano. Öf-
ver musikbordet i midten hänger en
ofantlig lampa af solidt 18 karats
massivt guld — sa' hennes agent, men
då ljög han! Original-taflor iolja äro
kringspridda öfveralt, sammet, förgyll-
ningar, kristaller, turkiska mattor och
divans initialer möta ögat öfveralt!
Därifrån går man in till signor
jSTicolinis privata våning. Han har
ingen privat röst, men förmånen
att vara Pattis nuvarande make.
Där är en riktig kommod med silf-
verrör för varmt och kallt vatten,
badkar, skrifpulpet, säng, garderob,
och strax utanför är hans kammartjä-
nares spilta. Utanför den är kök,
tvättinrättning och diverse lokaler.
M:me Pattis egen boudoir är äfven
ganska stilig. Den är belagd med
satinträd och perlemor-arabesker. Äf-
ven hon har sitt eget badrum. Bäd-
den är öfvertäkt med ett tjockt, bro-
deradt, ljusgrönt silkestäcke, fodradt
med stickadt, rödt siden och framför
bädden ligger ett tigerskinn. 1hvarje
rum af kupén finnas elektriska ring-
ledningar och tjänstepersonalen för
dessa två personer utgöres af en ex-
tra konduktör, en fransysk kock,
en kammartjänare och 4 kammarjung-
frur. Själfva kupén kostar 55,000 p.
st. och inredningen — ja, det vet
ingen! Men när man förtjänar5,000
p. st. om kvällen, så börmanha råd
att åka och bo ganska trefligt ochor-
dentligt.

Adelmas farfar var däremot hjär-
tans glad, när han lyckats vigga sig
till nog för att olofvandes kila öfver
hit till Amerika ilastrummet på ett
segelfartyg, och själf åkte jag till
Chicago ien boskaps....

Men hvarför ingå idetaljer? Snil-
let uttager alltid sin rätt, förr eller
senare!

Därför hoppas äfven jag
X— x.
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ORKESTERFÖRENINGEN.

FilialIt!!!!
Sociefefshusei

Söndagen den 19 Mars.

Program:
Finale i

Ballad lur °P- KunS Karls JaS* ** * L ._, ) V Pacms
Sold^gpyisen .
Suomis sång

PAUS.
Ouverture tillop. Mignon Thomas.
Berceuse? för violin och harpa . . .Oberthur

(Hrr H.Inner och A. Insprucker.)
Danse macabre Saint-Saens,

PAUS
AiilVonlrniiit: y.uiiiTaii/M
Intermezzo sinfonico u^op^^Ca^aUena__^__^__^__H

Rusticana MaTrägniH
I'oreador et Andalouse Rubinstem

Konserten börjar kl. VaB e. m

Robert Kajanus

=* p) *
-SO *S

Ma

VVMIMIM![11111lllllllFV;

för större och mindre beställningar qft
rekommtnderas, samt frukostar, mid- *K
danar och supéer såväl å la Carte $

n prix fixe. 2/
I*■♥I*»■■■;

~sm serveras alla dagar, i-e- $<
__ A*



ORKESTERFÖRENINGEN.

Flfllåi HISEftT
Societetshuset

Tisdagen den 21 mars

a f1on.Vacjncr
Program:

Ouverture till I ,; _ „, ,
;op. Den flygande Holländaren .

Spinnvisa ur )
Förspel till op. BLohengrin"

PAUS.
Förspel till op.;,Die Meistersinger vonNürnberg"
Komans ur op. Tannhäuser"

{(Herr A. Ojanperä.)
Wotans afsked ochFeuerzauber" urDie~Walkjre"

P AU S.
Förspel till ,Parcifal "
Rhendöttrarnassångl

; ur Götterdämmernne" . .
Sorgmarsch )

Konserten börjar kl. V2B e. m.

Robert Kajanus

Dekorationerna i

Die Tragödie des Menschen
på Lessingteatern iBerlin.

Emmerich Madachs stora dramatiska
sagodikt, som igår för första gången
uppfördes på Lessing-teatern iBerlin
torde bli ansedd som ett evenernent
äfven idekorativt afseende. Det är
dekorationsmålarne J. Kautsty och
A. Rottonera iWien som målat eskis-
serna till styckets urstyrel och därige-
nom gjort sig mycket bemärkta.

Dramat, hvars handling börjarihim-
len och paradiset, för därifrån åskå-
daren genom alla världshistoriens kul-
turepoker för att äntligen slå upp
portarna till socialisternas drömrikeoch
till slut ändas med isperiodens fruk-
tade fasor.

Dekorationsmålaren har här ett rik-
ligt stoff både för sin fantasi och för
sin talang att återgifva olika tiders
arkitektur och ställning.

Första tablån visar himmelen iso-
lig gloria med änglaskaror sväfvande
på lätta moln, som draga bort för att
lämna inblick i paradisets blomster-
gård, öfverskuggadaf kunskapens träd
på godt och ondt. De historiska taf-
lornas rad börjar i Egypten —
Memphis med utsikt öfver öknen,där
pyramiderna i åskådarnes åsyn för-
vandlas till ruiner. Därpå följer det
inre af en romersk pelarhallmedmän-
belysta tempel och terasser, hvilka
vid kristendomens inträde i dramat
sjunka i jorden för att lämna plats
för alpernas aflägsna toppar, öfver
hvilka det strålande korset blixtrar
på himmelen. Vägen leder sedermera
till kejsar Rudolph II:s trädgård i
Prag, och därifrån till Paris med re-
volutionens gmllotin utanför Hotel de
Ville och Notre-Dame i bakgrunden.

Brandkårshuset.
Sylviaforeningen

anställer
med benäget biträde af Fru Achté samt Herrar

Ahlberg*, Inner,Mterikanto och Ojanperä

Folfckonsert
Söndagen den 19 Mars kl. 'fe 5 e. m

Program
Sonate (G-moll) för violin ooli piano . . Grieg.

(Hrr Inner och Merikanto).
a) Höga Norden Kajanus.
b) Lemineii muisto Sörensen.
o) Lugn hvilar sjön Pfeil.

(Sylvia kören).
a) M'ama, non in'ama" P. Mascagni.
b) Wandre fröhlich Z. Hartmann.

(Fru E. Achté).
Deklamation.

(Hr A. Ahlberg).
a) Die Krähe Schubert.
b) Ma oksalla yliminällä Linsen.

(Hr A. Ojanperä).
a) Sei mir gegrttsst Sclnibert-Liszt.
b) Menvette (ur E-moll sonaten) ....Grieg.

(Hr O. Merikanto).
a) Lähde Ehrström.
b) Suomis sång Pacius.
c) Pois lähde kanssain, folkvisa . . . . —

(Sylvia kören).

Entré 50 p

Biljetter säljas i Löfströms kafé och Brondins bagar-
butik samt vid ingången från kl. 3 e. m. Rödabiljetter til)
salongen, hvita till läktarn.

Svalin, tXeåman S Wasastjernas dlrfiiteiiiurßijrå
4 Micliaclsgatari 4. Telefon 1,146.

Uppgör ritningar och kostnadsförslag till byggnader af alla slag (äfven landtmannabgggnader), äfuensom möbel- och dekorationsritningar
m. m. Öfveroakar byggnadsarbeten, anskaffar byggmästare samt tillhandagår med råd och upplysningar ialla t U facket hörande frågor

c

Öppet: Söckendagarkl. 8-8 f.m. och 5—9 e.m.
Sön- o. helgdagar „ 9—2 f.m.

-*«^-^»e^-'»fe^-*»e^''»'ft^''»»e^- ,-«^-~*^^

SPIRITUÖSAAFFÄR
13 Eriksgatan 13.

Rekommenderar sitt välsorterade
lager af

Ooguac,
nozxx,

LiIsLöX* &r
Från Legler Pernod, Schweitz,

direkt importerad absiut
Alla varor absolut fin och ren smak

####!É#!É!!^!!»#!§»!!»

Jl|pf^*Myg, Seldon,Bese-effekteij

ADEL & AEDONSFABRIE
1^Ilager af lätta och välgjorda Åkdon, Bid-|och finare läderarbetenilandet.
angår motstår fabriken hvarie konkurrens.

CARL FR. SPBNNBRT,
firmans innehafvare.

>|I¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥kJ

!Magiieåini dua lM®ir<å 9 1*+ **s/ « 2* Specialaffär för 2)

Modevaror & Kappor.
♥ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*
${_. Damskrädderiet står under ledning af en skicklig "Wiener directris.

*
A*.**,****.***************

A. BOMMAS
MÖBELUTSTÄLLNING TtfLmL 1Centrals lans.

Mikaelsg-atan 4. Tel. 283
:^x

3 CARL BERGROTH,
29 Fabiansg. Telef. 750. 21 Alexandersg. Telef. 1165.

£3 SPIRITUÖSA, IPTJKrSOH o. XTEIW,"^ engros o. minutaffär.

Uid tanken på att beställa

KLÄDER
[ försumma icke att först se på ma-
terial och taga reda på,prisen hos

0. ÖLÄNDER, Skilnadstorget N:o 2.

g^

"/Skv-V

Ytterst billigt
slutförsäljes diverse rester a,f

Gummi-Ofverkängor
och varma

&ummi~&;alosefier
samt

§KODOI
hos

B. Lönnbeck,
Norra Esplanadg. 35, hörnlokalen,

Grauör
Karl Sundströms
Kautschuk* & metallstämpelfabrik emot-
tager beställningar å alla slags gravyr-
och Kautschukstämpelarbeten.

Stämplar & sigill af alla möjliga slag
finnas på lager i långa banor.

Prisen billiga.
Helsingfors

50 Alexandersg. 50,



r BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor: Unionsgatan 30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

Kamps Kafé.

kevvs ©rkesfer.
Söndagen den 19 mars kl. 7,30 e. 111

Program
Leicht zu Fuss, marsch Latann.
Scliatz-Yals, ur Zigenarbaron . . . Strauss.
Ballet-mvisik ur En Saga ....Hassebnann.
Oliva, polka mazurka Falirbach.
Potpourri ur op. Puritana....Bellini.

Paus.
Ouverture till op. Fra Diavolo . . Auber.
La Gtracieuse, gavotte Haagensen.
Hetvägg! Fetvägg! polka ....Lange.
Drömbilder, fantasi Lumhye.
Melodie-bukett, af Publikens Favorit-

nummer Si Levy.

Paus.

cffiustfi imatsalen.

Ändring af programmet förbehålles

Carl Jacobsen & C:o

Iföljande tablå ser man en kolossal
i järn konstruerad maskinhall iden
kommunistiska idealsta.en,somemeller-
tid i sin ordning försvinner i en
molnhöljd ängd mellan himmel och
jord. Jorden omspinnes af ett isnät,
stelnar och remnar . . . Paradiset
öppnas åter.

Och alt detta på samma afton mel-
lan kl. V2 B och Vä 11!

Teater och Musik.
— Gunnar Wennerbergsnyligen

af Pilharmoniska sällskapet i Stock-
holm med stort bifall gifna „Stabat
mäter" har af en och annan tidning
uppgifvits vara den genialiskeoch po-
puläre tonsättarens „svanesång", så-
som han själf uppgifves ha yttrat.
Detta är ett misstag. Tonsättaren
kunde så mycket mindre ha lämnat
en sådan uppgift, som han för när-
varande är sysselsatt med ett större
oratorium, som torde bli färdigt nästa
vår, samt äfven ett fosterländskt styk-
ke för soli och kör med orkester.
Beträffande orkestreringen afhans fö-
regående värk, så är, som bekant,
densamma till „Stabatmäter" fullstän-
digt värkstäld af honom själf, men
han har äfven instrumenterat sitt
oratorium „Jesu födelse", hvari endast
2 nummer orkestrerats af direktör
Nordkvist, då komponisten, efter att
ha kallats till ecklesiastikminister, ej
fick tidatt fullborda instrumenteringen.

— Die Weber", Gerhard Haupt-
manns senaste skådespel, som den 24
februari f. f. g. uppfördesiBerlin af
Freie Buhne på Neues Theater, har
vakt myndigheternas misshag. IBer-
lin har författaren invacklatsien pro-
cess därom och redan iförsta instans
blifvit fäld, och iBreslau jämte flera
andra tyska städer har stycket blifvit
af polisen förbjudet att uppföras.
Emellertid törmäla senast hit komna
Parisertidningar, att det tyska socia-
listdramat inom kort kommer att gif-
vas af Théåtre Libre, och att Mr An-
toine af författaren redan utvärkat
tillstånd därtill.

— Lolos Väter, I/Arronges se-
naste lustspel, redan förut af oss om-
nämdt, har för en vecka sedan gifvits
på Alexandrateatern iSt. Petersburg
af ..Deutsches Gesammt-Gastspiel".
Stycket gjorde därvid mycken lycka
och prisas framför alt för ett mön-
stergiltigt uppförande på alla händer.

— Teaterbrand. Teatro Golombo
iSavona vid Genua har den 9 den-
nes fullständigt nedbrunnit. Teatern
var försäkrad för något öfver en mil-
lion lire.—

Teatercensur. Dånyligen 711a-
teo Falcone skulle uppföras på Deut-
sches Volksteater iWien, ålade teater-
censurens tjänstemän direktören att
ej hörbart återgifVa texten i bönen
och litanian — de fingo endast mar-
keras. Vid första föreställningen,som
gafs till förmån för polisenspensions-
kassa,gick alt välochingenanmärkning
gjordes. Men efter femte föreställnin-
gen,anmäldes hos polisen,att fröknarna
Sandrock och Hell ej blott markerat
bönen utan läst den hörbart —

på la-
tin. Den 7 dennes voro med anled-
ning häraf de båda skådespelerskorna
kallade inför polisdomstolenoch blefvo. dömda till 15 guldensböterhvardera.

Helsingfors,Mikaelsgatan9,
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Kamps Kafé
ORKESTERLEVYS

Måndagen deu 20 mars kl. 7,30 e. m

Program
Broder Lustig, marsch Fahrbach.
Hommage avix Dames, vals . . . Waldteufel.
Ouverture till Nebukadnesar . . . Verdi
Elfknngen Schubert.
Potpourri ur op. Carmen ....Bizet.

PAUS.

Balletmusik ur En saga Hasselmann.
Souvenir a Madrid, polka mazurka . Fahrbach.
Kunstler-Leben, vals Strauss.
Herr 110 Lystinens besökiHelsing-

fors, potpourri S. Levy.

Tisdagen den 21 mars kl. 7,30 e. in.

Program:
Im Generalstabs-Quartier, marsch . Fahrbach.
Krolls Ballklänge, vals Lumbye.
Ouvertureurop.DerShauspieldirector Mozart.
Lachtäubchen, Polka Bahr.
Potpourri ur op.OavalleriaEusticana Mascagni.

PAUS.
Minne från Upsala, potpourri. . . Levy.
Bella, polka mazurka Waldteufel.
Fruhlings-Erwachen Bach.
Wiener Blut, vals Strauss.
Potpourri ur Frihetsbröderne. . . Offenbach.

PAUS.

cflttusiß imatsalen.
Ändring af programmet förbehålles

lya fralpåilii
Hörnetaf Henriks- & Brunnsgatorna,

C£____:
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Specialaffär för skridstor,
Patenterade skrindskoremmar
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Bronsartiklaroch aluminium-saker till
inköpspris ibrist på utrymme

Stort, väl sorteradt lager athusgeråds-
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MASKIN- &
REDSKAPS -AFFÄR- Storl lager, —
- Snällt) expedition. -
- Omgående Orefsvar. -- Kataloger gratis, -
- Agenter antagas, -

OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET
—
*iPATR ! A i»—
Hufvudkontor:Unionsgatan 30, Telefon 1481.

meddelar försäkringar mot OLYCKSFA LL.
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