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ttilllM.ML111A" lifforsäkrings aktie bolagistettin. Ferd. Stamer."
G-sneralagentur för Finland, H_j-.3an-_-s.ltan 8.

<g?rogram~€s/aåef
Tidning för Helsingfors

/ BÄD\/centralX-S-T-T-A.
Tarmlufts- och \

lgbad rekommenderas. \

Georg Wikströms skrädderiTeatrar och Konserter. Östra Henriksg. N:o 1
Lagret är stort och välsorteradt.

Elegant snitt. Fin Finaste tillbe-
j höranvändes.Prisenberäknas myk-
ket moderata.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 105. Onsdagen den 17 Maj.

DANIELNYBLIN, FOTOGBAF, Fabiansg. 31.

SVENSKA TEATERN. SUOM. TEAATTERI.
Onsdagen den 17 Maj 1899 Keskiviikkona Toukok. 17 p. 1899

Alennetuilla hinnoilla
kl. 8 e. in.

SIEWISTELEWÄISEI HOPSOT.
Soétßöpsföreställnincj (Les precieuses r idicules)

l-näytöksinen komedia. Kirjoittanut-, Moliére,
Suomentanut Anni Levandcr.

För 4:de gången, Henkilöt
La Grange, f kaksi hyljättyä
Du Croisy, / kosijaa
Gorgibus,rehellinen porvari . .
Madelon, Gorgibus'en tytär. . .
Cathos, Gorgibus'en veljentytär .
Marotte, heidän palvelijansa . .
Markiisi MascariUg^L^GrangeijH

/Oskari Salo.
\Axel Ahlberg

E_J_o.il Falck.
Olga Salo.Sabinskornas
Kirsti Suonio.
Sirkka Hertzbergröfvande. Adolf Lindfors

Lustspeli4 akter af Franz & Paul von Schönthan nte Jodelat, Du (Jroisyn paf>
veliia Eemmo Kallio

("Pietari Alpo.l:nen , , "„ > kantaia2:nen ) ■'Personerna
Palvelijoita ja soittajia

Professor Martin G-olhvitz Hr Stawenow
Fredrika, hans hustru Fru Bränder ECUOPION TåECANA.

Kolminäytöksinen huvinäytelmä. KirjoittanutMarianne1> deras döttrar
Paula J

■Frk. Si".»!erstr<">i_.

B.Fru
Doktor .N >ter. Mariannesman Hr Klintberg.

Gustaf von Numers
Henkilöt

Karl Gross Hr Lind Direktör Anton Franck Rovasti Emil Falck
Ruustinna *gY^ i iio.
Naemi, heidän tyttärensä. . Tyyne Finne
Apulainen,kihloissaNaeminkanssaPietari Alpo
Lilli, kihloissarovasthip^aii^^^^^^^^Bkn,nSsa__B

Emil Gross, kalladSterneck, hans Folkteatern afslutade sin säsong i lördags, och
är det oss ett nöje att konstatera det teaterns värk-
samhet i fler än ett afseende varit anmärknings-
värd. Vi önska det unga företaget för kommande
spelar samma entusiasm och kärlek till konsten som
hitintils besjälat dess arbete.

Hr Carlsson.
Emmanuel Striese, teaterdirektör. Hr Swedberg.

Olga LeinoRosa, piga hos Gollwitz Fru Lindh Pastorin rouva . .
Kauppamiehen rouva
Nicnismiehen rouva .

Augusta, piga hos Neumeister
Meissner, skolvaktmästare Hr Precht

Palvelustyttö. — Eenki. — Talonpoikka,
(Tapans savolaisessapappilassa.Ien tysk småstad ivår dagar

Ovet avataan k:lo 7. Näytöntöaikaa k:lo 1,%8
ja loppuu k.lo Va"-Börjas kl. 8 ock slutas omkr. 10,3. e. ni. SUNDSTRÖMS fotografiatelier

Fabiansgatan 27.

„SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktieboiag: Kontor Mikaelsgatan N:o 3
G. F. CRRUiNOER.

HOTEL KAMP.
mr ATELIEM APOLLO.

6 8 hc ra w
c -. ho

J.H.Wickels
VINHANBEL.

ARRÄKS PUNSCH,
prisbelöntmed guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-derspris (Diplöme d'koimeur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

Jacob Cjttttgqtösts fotografiska Hlelier
Jiiexaitdersg. w (»«9. fr. fiapsunasg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb till billiga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom atelieren. Celefon 2453.

Axa Lindholm
ToIIICCOPISITT _3P direkt importerade från utlandet hosIdJJIbbCI .dl idi,

H. it & Lindgrén
Alexandersgatan 7. Telef. 6 38. Cnionsgatan 17.
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G. Tahfs
Ylle & Tricotvaruaffär

Mimmi Lähteenoja,
Mimmy Leino.
Kirsti suonio.

1899.

Norra Esplanadg. 37
Välsoiteradt lager, billiga priser

Hufvuddepot ar Dr. Lahmanns un-
derkläder

Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i
Grenoble världsberömda handskar.
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Ledig annonsplats.

Café Suadois
Vilhelmsgatan N.o 5

Telefon 13 75

OPERAKÄLLAREN. ffliddaejs- & Aftonkonsert. Table d'liote & å la carte
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IHoderna stråbattar
samt blommor, band och alla sorters Jiatt-
tillbehör irikt urval till billigaste priser hos

Firma H. Ellmin.
9 Alexandersgatan 9.

MMmHÉiife
Smörgåsaffär

.Michaelsgatan 2 Telef 4 91

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

Största lager odekorerade föremål för glöd-
ritning och träskärning. Färger för trä och läder
Bästa glödritningsapparater.

Beställningar emottagas tacksamt

JULIUS SJÖGREN
IftiKaelsgatan 4, Centrals bus.

Ylle- och trikovaruaffår.
Välsorteradt lager. Billiga priser

Finska
Järnsängsfabriken,

Enda Specialfabrik iFinlandfor
JÄRNSÄNGAR 0, MADRASSER.

Betydligt billigare än de utländska.
Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständig garanti.

k.&hhmh.m*m
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■----_A-'.'- 1Franska Lifförsäkringsbolaget

B Aktiekapital: 12 miljoner Frcs. @
Garantifonden: 98 miljoner Frcs. |j|

fåi Bolaget meddelar fördelaktigaförsak- &h
tffi. ringar af alla slag. Genom samarbetemed s£

sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'Ur-få, baine et la Seine beviljas de försäkradevid 01Vi sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, s?
hvilka fullkomligt säkerställa såväl (len för-
i "krade och hans familj, som ock (le per- &j3§[ söner, med hvilka lian står iaffärsförbin- |d?"s*-» delse för den oundvikliga förlust, som en

Ä& sjukdom och ännu mer en obotlig sådan el- @h
A* leren olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- 5£
i^ skänker nämligen, såsom allmänt bekant,
(få) premierna för hela sjukdomstiden och utbe- äSI

taiar 3/4 af kapitalet, om sjukdomen är obot- ]§w
(§j^ lig och resten vid dödsfall.
(få Bolaget LTrbaines försäkringar äro &h

därför särskildt att rekommendera för her- *s£
fäg rar affärsmän, då det gäller att säkerställa
0h större affärsföretag genom lifförsäkring, gg}emedan sjukförsäkringenmotvärkar de led- SJ:>i_S? samma störingar svårare sjukdomsfall all- ?§>_!
(få tid medföraoch hvilka ofta nog bringabor- &Jl
b^v ges- och förlagsmanstora förluster. Ssjc

För dessa väsentliga fördelarerfordras
få icke några extra premier utan endast att &ft;«f den försäkrade afstår från den årliga vinst- ]f?
iS_? andelen. >@,
få Generalagenturen:Helsingfors, Mikaelsg 1 gj)

1 @arlvon <%no"3' 1mmmmmmmmmmmmmmmmmipii^ilii
Den enda värkligt praktiska SKEIFMASKIN

som finnes är

11A31310N8.
som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.

Finnes på lagerhos
Carl Jacobsen & C:o

Helsingfors,
Generalagenter för Finland & Skandinavien

HAGELSTAMS BOKHANDEL
(Hotel Kamp.)

Inom maj månad utkommer dubbelhäfte
af tidskriften

Äfeneuin,
innehållande bl. a. teckningar af medlemmar i
clen stora deputationen, tecknade af Edelfelt,
Järnefelt, Gebhard och Blomstedt.

BODEGA ESPANOU
Helsingfors.

Försäljningipartioch minut at endastäktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Nya Baragarderofefiti
■2 Mikaelsgata!! 2

Ständigt lager af färdiga
BAEAfiLÄDEB.

Obs.! Affären flyttas den I juni in i passagen
K. F. Larsson

MARIEBAD
Mariegatan 13,

serverar bästa finnbadstu, karbad, halfbad
tallbarsbad, sprit- o. terpentinsångskåp.

Telefon 20 27.

<_9_._|_c tietoolaget
IRIS

29. Fabiansgatan 29'
Generalagent för Liherty C:o. Lmt. London.

Möbeltyger: halfsiden, velveteen. gobelintyger, kre-tonner m. m. Engelska lampor och metallvaror. Möbler
& mattor. Konstnärligt krukmakeri

Ledig annonsplats.

Uti Fredr.Edv.Ekberg9s
Cigarrhandel

(Ekbergska huset) Alexandersgatan 52,

finnes ständigt lager af färska

Jfaoanna QiQappép
från 40 penni till 3 mark per styck

ENGELSKA SKRÄDDERI- ETABLISSEMENTET
V. C. Branch.

N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus
1 tr. upp

Rekommenderar sig
hos den ärade

publiken

Specialité.
Dräkter för sa=

longen

Från Stockholms teatrar,

Vasateatern. En ny operett eller
musik-fars gick i gar af stapelnå denna
scen. Dess nan.n är „Po,_phars hustru",
och den forskrifver sig .iån en här
hittills okänd tonsättare, Edmond Diet,
medan dess text är afDepré och Hanrof.

Det vore lönlösmödaatt lämnanågon
redogörelse för textens innehåll. Den
är baserad pä historien om Jakob och
hans söner, eller rättaie Josefs historia,
och textförfattarna hafva förstått kon-
sen a t utleta åtskilliga ant semitiska
snärtar, som för närvarande troligen
göra deras opus mycket tilltalande i
Frankrike. Dessa snärtar sakna dock
den esprit och udd. som kunna
göra dem intresseväckande hos oss,
hvarti 1 kommer, att libretton med af-
ven ioperetter ovanlig öppenhetinlåter
sig pä ratt delikataoch ömtåliga ämnen.

Intrigen är sålunda ej vidare under-
hållande, men den innehå&er i alla fall
en del scener, som äro iätt lustiga och
foimä roa publiken. Härtill kommer,
att den yttre uppsättningen är vårdad
och delvis, såsom i Nilscesen, anlagd
pi att kom» a en att glömma det helas
tomhet

Musiken är mest.baserad på kupletter!
ochsmärrenummer. Tonsättaren använ-
der någon gång orientaliska anklanger
å la Bizet m. fl., men är ej tillräckligt
intressant lör att höja musiken öfver
medelnivån. Däremot är han mer lyk-
kad i vissa smärre nummer å la Offen-
bach ech förnekar här ej den lätta fran-
ska handen utan att dock ens tillnär-
melsevis kunna jämföras med sin före-
bild.

Af de inedvärkande tog hr Strömberg
priset för sin lyckade mask som Pha-
rao och sin lustiga framställning af
partiet.

Till den yttre glansenidenna operett
bidrogo några värksamma dansscener.

„Grchhsridareit. Vid den matiné till
förmån för August Lindberg, som gats
a Svenska teatern, hade den förut om-
nämda originalkomedienaf anonym för-
fattare, som bär ofvan stående något
oegentliga namn, samlat ett synnerligen
godt hus, trots det strålande majvädret.

Nyfikenheten var ju till en visa grad
uppdrilven beträffande detta stycke, då
man ju på lörhand vis*e att de: skulle
behandla vissa osunda affärsförhällau-

Fotografiska Handels- och Fabriksaktie-B
bolaget i Finland Helsingfors.

Fotografiska artiklarI
ocli

Fon.ografer.

den, som särskildt på senare tid ka
raktäriserat hufvudstadslifvet.

Att ryktet talat sant, fann man äf-
ven snart nog och fick det ytterligare
med mer än nödig grundlighet inprän-
tadt hos sig under hela den långa re-
sonnerande första akten.

Byggmästare Ronne är en affärslif-
vets gränsridare, som nnder osunda och
vanvettiga spekulationer häller sig pä
gränsen mellan rätt och orätt, tils kra-
schen kommer genom tillskyndan at
omständigheterna och de skickliga ma-
növrerna af en affärsvän, som inte är
någon vanlig „gr_insridare"\ uran med
slug beräkning opererar pä andra sidan
om gränsen för det moraliskt hederliga.

Men det fius arven kärlekens „gräns
ridare", ryttare af båda könen: och
författaren har äfven ett par dylika ty

framvisa isin komediper att
Så värst roande eller kvick är nu

emellertid inte denna kompdi, och det
som berattiga.de pjesen till denna be

nänming skulle då vara det, att den
börjar, ledsamt och slutar högst till-
fredsstä'lande. Annars har författaren
gjort sig onödigt mycket besvär med
att få sin lilla historia om en affärs-
krasch — kombinerad med historien
om ett tamare äktenskapsbrott — ut-
spunnen till tre akters längd. Hvar-
ken författare, pjes eller åskådare ha
vunnit därpå; det hela är recept nog
för en akt. Och den gynnsamma vär-
kan af en eller annan scen

—
såsom

t. ex. den mellan fru Lindberg och fru
Sandell eller försoningsscenen mellan
man och hustru i slutet af tredje ak-
ten

— förtogs helt och hållet genom
sådana allvarsamma taktiskamissgrepp,
som att lata en rad nya helt och hål-
let öfverflödiga och omotiverade scener-
följa efter den egentliga afslutnirgen
af styckets historia.

Lyckligtvis öivers-ego spelets fö
tjänster vida pjesens

LA*.

Pi cyn pin
UUL f b». &_» m I'^ Lf

är Jen bästa velocipeden
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AXEL PIHLGREN Torr Genuine Årraks Punsch Guldmedalj i Paris 1889.
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P (II(If ' alla storiekar oth "|fIJII4ÄHWW^ -:;;- -:.c- stilar, bäst hos oss

Vi tillverka som specialité

Cafvelramat;Flyttnings-
Realisation eleganta mönster och noggrant arbete

Ramlister från egen fabrik istaden
Vi utföra dessutom alla slags

Förgylleriarbeten till billiga prisertill betydligt nedsatta
priser. SVEN STRINDBERG & C:o

Från 1Juni N:o 37 N. Esplanadgatan.
DessförinnaniCentralpassagen

Hela det nyinkomna vårlagret

inberäknas i slutförsäljningen,
Inela våren. Hattar

Alla nationers
som pågår

då materialenmonteras gratis,
köpas hos mig. Fla^ot?

pa. beställning och från laget hosKonrad Björkegrens
Sven Strindberg.Dam- och modeaffär,

Telefon 15 81snedt emot Brandkårshuset
Från 1 Juni, Alexandersg. 21

Dessförinnan Andreg

Begär priskurant

QQQÖOQQQO Internationella Olycksfallsförsäkrings
Borgå-Porter.
Vällagrad.

Välsmakande
Efterfrågad,

Omtyckt.

©©QGQOQÖQ

Aktiebolaget iWien
meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.

Generalagenturen Ter Finland: Mikaelsgatan I.
(L'Urbaines kontor.)

" T..<jgjj^J. AA

_____h____-.fr** ' ås

Stickade varor
såsom strumpor, damasker, vantar, barnklädningar

undertröjor,un-gosskostymer dan-koftor tuavästar

derkjolar m. m,

yil<|ai?n
i flere nyanser och schatteringar från Fmk 5:50 till
högre priser

Helsingfors, Mikaelsgatan 2
Åbo, Slottsgatan 27.
Viborg, Alexandersgatan 27.

Th. Neovius.

Hulda Lindfors
Korsett

SuntJhetslif

Helsingfors, Berggatan 10.
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"JL Champagne $
'3 Mont de Bruyére a,
pQ säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

Serveras å alla större hotell & restaura- W
,_ tioner. Partilager hos h-i
o Ernst TolSander. £"
V5S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43. 7j_

-3SS££..:- Stor #€€«««»

REALISATION
Nya Glasmagasinet,

3 Mikaelsgatan 3

Till töljd af gårdens ombyggnadoch före-
stående lokalombyte ser mig nödsakad att fort-
sättningsvis realiseramitt rikhaltiga lager af äkta
Kristallvaror (Kosta) Glas ochPorslinerm.m.
proc.10,i5& 20 proc. rabatt.

©scar

éåamßrini Restaurant.

Notiser.
— Ma bru" („Hin sonhustru"),

komedi i 3 akter af Pabrice Carré och
Paul Bilhaud, har haft en stor fram-
gång å Odéon-teatern iParis. Handlin-
gen rör sig visserligen om ett ämne,
som icke är nytt, nämligen om en svär-
mors förhållande till sin sonhustru, hvil-
ken hon misstänker för att underhälla
ett otillåtet kärleksförhållande. Svar-
modern straffas genom att denkärleks-
intrig, som hon kommit under fund
med, har hennes egen make till med-
spelande, under det att sonhustrun är
oskyldig. Trots att ämnet sålunda icke
är nytt, säges komedien vara genom-
gående glad och muntrande, och dess
framgång tyckes välförtjent

—
Från London skrifves att under

instundande operasäsongiCovent garden
komma två cykler hvardera bestående
af sex tyska operor att gifvas. Pä
grund af publikens nuvarande smak-
riktning omfatta desamma endast Wag-
ners arbeten, nämligen „Flygande hol-ländaren", „Taimhäuser-;,»Lohengrin",
»Valkyrian", och
»iTristan-'. Dirigenter äro Mottl och
"luell. Bland Boliatena märkas damerna

Lilli LehmanD, Mottl, Nordica, Schu-
mann-Heink m. fl., bland herrarne Jean
och Edvard de Reszké, van Dyck Bisp-
ham, van Booy, Plancon m. fi.

—
British Museums styrelse har

nyligen offentliggjort en katalog öfver
musikverenskapliga värk utgifna före
ar 1800 och af biblioteket förvärfvade
ef er 1866. Katalogen ucgör ett supp-
lement till den förut utgifna hufvudka-
talogen ötver museets musikvetenskap-
liga värk och innehåller en inringd ra-
rite.er, särskildt sådana som förvärrvats
genom inköpen af Borghese- och Here-
dia-billioteken.

— Tyska Teatern i Prag, som
står under ledning af direktör Angelo
Neumann, ger under maj manad en
tullständig Wagnercykel från „dieFeen"
och till Föreställningarna
böria den 7 maj och äga vidare rum
den 8, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 22,

■25 och 28 maj. Den 31 maj uppföres
Sigfried Wagners „Bärechäuter" ;3 juni
konsertstycken ur ..Parsifal" och Beet-
hovens 9:e symfoni. Fru Tucker, "\ ogl,
Scheidemantel, Friedrichs m. fl. flam-
mande gäster medvärka.

— Mozarts „Figaros bröllop",
hvilken opera nästan är okänd iIta-
lien, gafs nyligen iMilano, men på så
otillfredsställande sätt att den blott upp-
lefde en föreställning. Det var första
representationeniMilano sedan år 1825.

— Siegfried Wagners Bärenhäut-
er" lär komma att uppföras iBerlin
på befallning af kejsaren, hvilken ny-
iigen iKurlsruhe åsett en representa-
tion af operan. *—

Perosis oratorium Lazarus I
uppväckande" mottogs mycket gynn-
samt iWien. *— Å Thaliateatern i Hamburg
hade G. Hauptmanns sagodram nDie
versunkene Glocke" vid första uppfö-
randet en gynnsam framgång. Lust-
spelet Em Nachtlager CorvinV af
Fiaiz Xissel mottogs välvilligt på sam-
nn scen.

— Miinchener Schauspielhaus i

Miinchen trainkallade liilig munterhet
med första uppförandet af farsen „Rosa
Dommos" af Delacour och Hennequir.

- Å StadttheateriKrefeld spe-
lade hofskådespelaren Nesper från Ber-
lin titelrolleniSchillers „Wilhelm Tell"
för 200:ds gängen.*—

Eugen d'Albert har af konung
Albert af Sachsen dekorerats med rid
darkorset af Albrechtsorden första klas-
asn. Konungen öfverlämnade persona-
gen orden vid en hoffconsert.

— G. Hauptmanns Väfvarne"
har upp örts å S:t Georges-hallen i

London af medlemmar af den kommu-
Didtika arbetareföreningen.

— OperettenGeishan" af Sidney
: Jones (libretton af Owen Hall, förty-
■ skad at Röhr och J. Freund) liar med
' framgång uppförts å Altes Theater i' Leipzig.

— Stadttheater i Köln har för
första gången uppfört Ibsens skådespel
..Rosmersholm'', hvilket delvis väckte
lifligt bifall, men iifven framkallade
yttringar af ogillande

" H>— "

Bodega Andaluza.
N:o 28 Unionsgatan N:o 28. Telefon 2158.

Ledig annonsplats

V. Helanders
Vin & spirituosahandel

[Wilhelmsgatan Nio 4,

Innehafvare L. V. Relander. Telefon 1803

t o gr a fTat e Iler.



W.m, EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandei. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
'

BrunnshusetBrunnshuset. liM' J'\ hOo-\-L-(lerl")ra,li,s^___nil^_nmu
af Kejserliga Ryska Mcdi-

cinalstyrelsen i S:t Petersburg Torsdagen den 18 Maj 1899Onsdagen den 17 Maj 1899 säljes det af framstående bakte-
riologer vitsordade och härintills
oöfverträffade bakteriedödande Direktör S. Lewy'sDirektör S. Lewy's medlet

Orkester.Orkester. Stomatol
ProgramProgram. För tändernas och munnens vård

Landjäger, marsch Eixner Wien bleibt Wien, marsch Schrammel
Kéler-Béla, i de flesta apotek och drogvarv- Hydropaten-valsOuvert. till „Eomantique Gungl

Kiinstler-Leben, vals Strauss magasin i hela Ryssland samt i Ouverture till op. „Hvita-Frun" Boiehlieu
Nesvadba. Finska Bokhandeln i S:t Peters- Breslauer Kreutz-PolkaLoreley-Paraphrase Heyer

Kneip-Polka Fahrbach Ljung-by horn, ballad Frieber_rburg
Skratt-Polka franc SchulzeSpanischc Tänze Moskowsky Nederlag

Potpourri ur op. „Ernani Verdi Grluntarne, Potpourri Wennerberg
Wilkens & Petersen, S:t Pc

Paus Paus.0. Nutowz, Moskaii

Bach.Final ur op. „Luftens Dotter" De tusen sjöars land, potp Berens

Rersburg. M

Lach-Bheinländei Schulze Espana, vals Waldteufel
Kontor & lager

S.t Petersbur
Liteini prospekt N.o

Am meer Schubert Ett bondbröllop Söderman
Kurz und erbaulich, Hum. Potp Schreinev Från högeroch venster,hum.potp Lewy
Slutmarsch Slutmarsch

m Fredr. Edv. Eklierg. Avg. Liiih. Hartwall.rei papper m Mineralvattenfabrik f-O.C-»_l_£.Sadu å 20 psi

rikhaltigaste lager af utländskaTcfTmhoi-P
pig ska sorter, liniorade och olinierade. iBageri&Konditori, Helsingfors, Alo---dor.g. 26.

Telefon 169,

15 o:iFirmatryck utföres billigt.

Dahlbergs Pappershandel
Alexandersgatan 15.

52 Alexandersgatan 52
Tillverkningen står

under kontroll af filo-
sofie doktor Hj. Modeen.

hos

Helsingfors Jacob Reincke
It-lfi

¥ f J__ i Y^~ ""

mmr "©aåligen TU
fp. ,4-<JMiääa^skonserf 26

Aftonkonsert fp. kl. 8
af

«-»*»»si Spanska Kapellet .€€«#«*«

Cagotisaccfyi.

Franska Lifförsäkrionsbolaqet
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