
Pris 5 penni.

Programbladet
Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBUN,
XFOTOGRAF Teatrar och Konserter.

%ranå- & Jsif- -^y^C *
försäkring (W*\

mm.
Atelier för porträttering.

Förlag af fotografier efter finska konst-
närers arbeten.

¥
<r Kontor

»8- J. N. Carfander.

+£ Förlagaf finska vyer. )*
Handel med fotografiska artiklar.

Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N?o 36 1893.Fredagen den 24 Mars.

Svenska Teatern.
Fredagen den 24 mars

För 2:dra gången

Ensamma människor
Skådespel i5 akter af Gerhart Hauptmann. ÖfVersättning af

Emil (Jrandinson.

Personerna;

liockerat Hr Riégo.
Fru Bockerat -. . .FruMolander.
Johannes, deras son Hr Svennberg.
Käthe, hans hustru FruHåkansson.
Fröken Anna Mahr „ Eiégo.
Braun, artist Hr Berlin.
Pastor Kollin „ Swedberg.
Fru Lehmann Fru Salzenstein.
Amman „ Wahlbom.
En månglerska „ Wiberg.
Ett stadsbud -Hr Beckman.

OBS.! Längre uppehåll förekomma endast mellan 2:dra och
3:dje samt mellan 3:dje och 4:de akterna.

I
Börjaskl. 7.30 och slutas orakr. 10.30 e. m.

Lördagen den 25 mars: Se nästa sida

Biljettpriser: I'nrtcirro 4,50; 4,—; 3—; Part. guliVrV^^^^B
loge 4,— ;Illail. fond 4,50; Sida 3,50; Il Ilad fond '-^H
20,— ;111 Kad fond I,— ;Sida T,— ;Gäll. 0,50; Avantsc. 10"

Ivantse. 2o,
— ;Part

Mjida 1,50; Avants*

K. E. STAHLBERG'8

'~iMi<^>'"V

i^f/^yyrt (fe Emmy . .
Kalle Pihl

Fru Selma Riégo
Anna Mellilä
I.elit innia . .
Johanna Pihl
Nimisniies . .
Pastori . ..
Tallirenki .
Itäätäli . . .
Vouti . . . .
Torppari. ..
Karjapiika. .Kyökkipiika .

Anna Mahr

Ensamma människor,

«^P^-^ l/jiä^*

FOTOGRAFISKA ATELIE R. aJSSSS^Ö it. ***>■+*^

Dagligen

MUSIK -K-

Middag å. 3m. / x*
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iErnst
CIGARR-IMPORT-AFFÄR.

4 N. Esp/anadgatan 25. Helsingfors. 4

KöNSEft
iICafé

alla aftnar
från kl. 7.30 e. m.

"—4»l 111111111Ulli.iii:-*
— « —

4 I!I 1 1 11111l**-«-»MIII 11111lI11111111!!«*—" -4»l 1 1 1 1 1 1 111 111 *— "
efter kl. 10 e. m. TH

KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSE j
Sruno k UnionsgatanN:o 27.

tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Doff/ar
och Kläden.

"-♥"III111 1 1 1 1 1 1 1 111 !!"»-" -«.M 1 1 1 1 1 111 1111111»IV "— 4» jI 1 1!I1 1 1 1I1 1 1 111"»- "-4*lllllllllllllllllllllllllllllllll*>— "
Fil. I.antl. Uno Lindström

meddelar undervisningiryska språket. Bostad: Brunnsgat tr. upp. Träffas: 4—5 e. m.

LORENS MALMSTRÖM,
vis å vis Kapellet

rekommenderarivälvillig hågkomst
sin

-^4 herrekiperingsaffär. t-***
Specialitet: Eiig-elska, moderna hattar.

Teater-, Res- & Harmkikare.
Specialitet: Glasögon & Pince-nez.

~H Största urval. — Nya modeller. H"
PAUL DETTMANN, Optiker,
N. Esplanadgat.37 (SOhles gård).

9 JfljS^Bßr'

PALOVAKUUTUS-OS. YHTIO
BRANDFÖRSÄKRINGS-A.B.

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

SOCIETETSHUSET,
som är helt och hållet reuoveradt och hvars möblemangår ele-
gant ochfullkomligt nytt,uppfyller alla nutidensfordringar.Större
och mindre våningar och enskilda rum erhållas för bröllop,
middagar;supéer och sammanträden in. m.

J. C Maexmontan.

STUDB'B

Suom. Teaatteri.
Lauantaina maaliskimn 25 p.nä 1593

Kansannäytäntönä alennetuilla hinnoilla:

URAMON TORPPA.
1-näytöksinenni*3'telmä. KirjoittanutKARL A.TAVÄST-

ST.JERNA. Suomentanut JUHANI AHO

Henkilöt
Kapteeni lludolf Thoreld,Kotkaisten tlian-

haltija Axel Ahlberg.
Katri Rautio.
Benjamin Leino.
Kirsti Sainio.
Hemmo Kallio.
Saimi Järnefelt.
Niilo Stenbäck.
Emil Falck.. Robert Reino.
lisakkiLattu.
Taavi Pesonen.
Evert Sutinen.
Helga Oorander.
Mimmi Lähteenoja.

Johanna ja Kalle PihPiu kolme lasta
Kuumesairaita.

Tapaus: Hämeessä.
Ensimmäisen ja toisen näytöksen välillä on kolme kuukautta

kulunut; toisen ja kolmannen välilläkaksi viikkoa; kol-
mannen ja neljännen välillä vuodenpaikoille.

HUOM.! l:sen ja 3:nen näytöksen välillä lyhyt väliaika.

Näytäntö alkaa k:lo V2B .1a !<>PPUU k:Io Vgll



Svenska Teatern.
Lördagen den 25 mars.

(Marie bebådelsedagen.)

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

Personerna
Des Primelies,rik egendomsegareiEheims .Hr Svennberg.
Adhémar de Gratignan, 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 „ Salzenstein.

Två kypare. Två poliser. En portvakt.

Sin pappa opp i tapf
Skämt i1akt af Bon Mariano Pino Bominguez.

Personerna
Mercedes
Don Nicaaio, hennes man
Pepa, deras dotter . . .
Emilio
Carmen, modist ....
Bon Judas
Paquita, hans hustru
Dolores, deras dotter

Scenen Madridivåra dagar

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

-h iiiiiiii,*- i
Hj. Fagerroos,

Alexandersgatan 9.

C. E, LINDBREHS BORSTBIMDERIAFFAR,
Alexandersgatan 46, CENTRALS HUS.

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

C. £. Lindgren
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< Rococco & Japanesiska rummet \
rekommenderas för slutna sällskap.

\ Conditori i
É Catani. I
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L A. Mlins

4 Glogatan 4,

Säljer billigast allt
bvad till en väl för-
sedd drogeriatfär hörer.

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

1.1IDEN,
Vladimirsgat. 13 och

Michaelsgatan 5.

Direkt importerade

VINER.
N. A. Turdén,

Korrespondenser.

Die Tragödie des Menschen

Berlin den 18 mars 93

Lessingteaterns länge bebådadeny-
het, Die Tragödie des Menschen, har
i afton uppförts för törsta gången.
Författadaf den 1864 aflidne unger-
ska skalden Emmerich Madåch, har
dikten i författarens fädernesland
blifvit stäld vid sidan af Goethes
„Faust". Sin europeiska ryktbarhet
erhöll stycket emmellertidförstgenom
sitt uppförande på grefve Nikolaus
Esterhazys bekostnad isamband med
TheaterutställningeQ i Wien, och ge-
nom den reklam utan motstycke som
Hr Pollini i Hamburg lät föregå
dess upptagande på Thaliateatern.
Hr Oscar Blumenthal har nu sjalf
bearbetat och lämpat sagospelet för
sin teater — och antagligen hoppats
på en större succés än som rättvisli-
gen kan tillmätas premieren i afton.

Styckets hufvudpersoner äro: Lu-
cifer, som hvarken är humorist eller
djäfvul, utan närmast en förtrykt ti-
tan med modernmänskliguppfattning
af saker och ting; Adam, som redan
i paradiset ger uttryck åt funderin-
gar af mångtusenårigt senare datum
och som efter syndafallet och den
ofrivilliga sortien ur paradiset genast
börjar filosofera öfver tillvarons ända-
mål; samt slutligen Eva, hvars para-
disiska yttre af frk Reisenhofer åter-
gifves med en frestande naturalism,
men hvars bekymmer öfver sina syn-
diga begär, redan innan hon bititi
äpplet, förefalleriviss mån otidsenlig.

Det är Lucifer somåtagersig attku-
rera Adams spleen efter syndafallet
genom att anordna en liten tournée
på rundresebiljett genom olika världs-
åldrar. Som emellertid Hiv Håle själf
inte tycks kunna mer än vi af all-
männa historien, så börjar tournéen i
Egypten, där faraonerna allegorisera
„Makten",hvarefter det bär aftillRom,
där „Sinnesruset" får sitt uttryck i
en kejserlig orgie. Ioriginalet har en
tablå „Fosterlandskärleken", repre-
senterad af Miltiades, uteslutits före
nämda romerska fest, och en annan
byzantinsk tafla bortfallit efter den
samma, hvarföre färden från Rom
direkte styreä till Kejsar EudolfII:s
hof i Prag, där världen bortdomnat
i medeltidens natt. Mänsklighetens
dådlust vaknar emelhrtid och irask
följd ilar sällskapet från Kepplers
astrologiska observatorium till franska
revolutionens schavott, och därifrån
förbi den ioriginalet befintliga nutids-
satiren, med station iLondon, rakt
in i framtidens ideala komuniststat.
Där råkar emellertid tournéen på af-
vägar, förirrar sig imolnhöljda regio-
ner och återfinner sig själf först vid
ekvatorn af vår gamla värld, som
just håller på att frysa till is

—
och

som äfven gör det, så snart de arma
turisterna åter hunnit in i paradiset,
där englarna försäkra att „om inte
dygden vore en förtjänst, så funnes
ingen kraft att undvika skuld". Slut-
ligen ropar en osynlig röst, sannolikt
tillhörig Gud fader, ehuru deniafton
föreföll en smula hes: „Hör det,
människa, kämpa och var trofast!"

Dikten erbjuder många anslående
scener och poetiska passager, men
för en nykter och prosaisk åskå-
dare, som inte obetingadt går in på
hvilken filosofisk poesi som hälst, ab-
sorberas intresset hufvudsakligen af
den praktfulla, feeriartade utstyrseln.
Ett absolut ogynsamt intryck görhela

<BoR~»v
— Sj£(g é Stsnfrycfieri, ■^'~~Zzr~~?

OriUivlår-L—
-S- Privilegieradt 1869. -*-— ■

&—

Utför alla slags litografiska arbeten, såväl vetenskapliga
som merkantila. Rekommenderar sin OreECLig-raiislca.stfcLel-
nira-g- förutförandeaf iXliistra.tiou.er af allaslag enligt nya-
ste metoder.

OBS.I Våra arbeten hafva rönt allmänt erkännandein- och utlandet samt tillerkänts flere pris. Profver stå gärna till
/-gtjänst franco och gratis. „ \

Fru Wahlbom.
Hr Riégo.
Frk Holmlund.
Hr Wilhelmsson
Fru Castegren.
Hr Wahlbom.
Fru Salzenstein.
Frk Stjagoff.

ORKESTERFÖRENINGEN.

nmaEiili
Sociefefshusef.

Lördagen den 25 Mars.

Program:
Adam.
Waldteufel
Löschhorn.

Ouverture, „Si j'etais Roi"
jjFriihlingskinder", vals .
„Abeiidruhe" (nyi ....
Finale ur op. Faust . . . Gounod.

PAUS,

Volkmann
Smith

Ouverture tillRichard 111
„Le jet d'eau", capriccio för harpa

(Herr A. Insprucker.)
Liszt.Les Preludes, sinf. dikt

PAUS

ChabrierEspana, rapsodi. . . .
Prelude ur „Herodiade"
„Le Perle deValence". Massenet.

Krål.

Konserten börjar kl. Va8 e. m

Robert Kajanus
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Wasa Musikaliska Förenings
Cpaforium- %ienigaoep

K sipt@rDn
gifvas neclannämda dagar

i Universitetets solennitetssai:
Måndagen den 27 mars

v&Rapolsan".
i Brandkårshuset:

Tisdagen den 28 mars

cfteqviem iQ'mollaf BRarußinL
i Universitetets solennitetssal:

Onsdage u den 29 mars

paradiset ooR €$*erin".

IOratorierna medvärkande solister:
Oratoriesångerskan Fröken Tia Krétma från

Elberfeld (Sopran).
Fröken Eller Hirvinen (Sopran).
Fröken Alexandra Ahnger (Alt).
Oratoriesångaren Herr Gustaf Tranter-

mann fr. Leipzig (Tenor).
Operasångaren Hjalmar Frey (Bas)

Närmare framdeles

Adams uppträdande, än som hand-
lande hufvudperson iFaraos, Kepp-
lers eller Dantons gestalt, än som
åskådare till världshistoriens utveck-
ling, medan han själf allt jämtigrund
och botten är en reflekterande nu-
tidsmänniska, som låter publiken få
del af hr Emmerieh Madåchs åsikter
i diverse olikartade ämnen klädda i
historisk kostym.

Texten, som för öfrigt är en lyck-
lig sammansättning af snart sagdt
alla europeiskakulturfolks mest lyckade
ordspråk och bevingade ord, mottogs
till att börja med af publikenmed all
tillbörlig respekt, men så småningom
under representationens lopp med ett
alt hjärtligare löje, som slutligen ho-
tade att urarta till uppsluppen mun-
terhet

Herr Koher som Lucifer försökte
nog att vara titanisk, och lyckades
ej illa däri, när han teg, men när
han deklamerade, stack skolmästarns
hof fram genom skon. Hr Molenar,
som spelade Adam, dränkte alt för
stor — eller alt för liten

—
del af

författarens verser iett haf af patos.
Frk Eeisenhoferbeklädde som Eva
den mänskligaste rollen i stycket —
men sig själf desto mindre!

Såsom synes föreföll mig — och
mången åskådare med mig — „Män-
niskans tragedi" mycket mindre tra-
gisk än vi hade väntat. Det är möj-
ligen ensamt för Hr Oscar Blumen-
thal som stycket hotar att bli oväntadt
tragiskt,

Pim.

Kamps Kafé.

kevys Orkesfer.

Militärfestklänge, marsch
Serenad Espagnole . .
Ouverture till Maritana
Ett bondbröllop
Potpourri ur op. Lohengrin

Kronprins Fredriks Marsch
Synnöves Brudeslaat
Souviens-Toi, vals
Bland fjällen, romans

Från höger och vänster! potpourri . 8. Levg,

Fanst
MUra.

Söderman
Wagner

Dahl
Teilmann
Waldteufel.
v. Heland.

Srafin, cJCeåman S *fflasasijernas JlrßUeßiurß^rå
Uppgör ritningar och kostnadsförslag till byggnader af alla slag (äfven landtmannabgggnader), äfvensom möbel- och dekorationsritningar

m. m. Öfvervakar byggnadsarbeten, inskaffar bgggmästare samt tillhandagår med råd och upplysningar ialla

c■s»s
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Tt.m.och 5—9 e.m.

Sön- o. helgdagar 9—2 f.m.
-*^^'"*.e^^'-»e^-*»e^-

,
»»fe^*-

,*»»e£''
_
'*»e^

lålllillå11l
SPIRITUOSAAFFÅR

13 Eriksgatan 13.
Rekommenderar sitt välsorterade

lager af
OO g? XX .51o,

'FLoxxx,
Liltörer

Från Legler Pernod, Schweitz,
direkt importerad atasint.
Alla varor absolut fin och ren smak,

l*ll"s'**'*****?

L 3Ww^fyx innehar det fömäni!
tve. Seldon. Rese-effekt

SADEL HDOISFABMK
Biln I I i och välgjorda Åkdon, Rid-|er och finare läderarbeten ilandet.
het angår motstår fabriken hvarje konkurrens.

CARL FR. SPENNERT,
firmaris innehafvare.

-» «k

IMagsiiåim dia M®2rd 9 i
SM, Hjj Specialaffär för 3?

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
XxcLModevaror & orPP

% Damskrädderiet står under ledning af en skicklig "Wiener directris.
*

Ti***************************************************ti

tel

MÖBELUTSTÄLLNING TjL
■~-'-VvJ

iCentrals ixxxs.
Mikaelsgatan 4. Tel. 283,

BERGRQTE^B
F^j SPIRITUÖS^ PUNSCH o. TTXIS", fe

gros

8 Bid tanken på att beställa

IlKIÄBER~~* försumma icke att först se på ma-
terial och taga reda på prisen hos

0. ÖLÄNDER, Skilnadstorget N.o 2.

vSJSnp-
■ni»*ppi>

-̂?,:&

Ytterst billigt
slutförsäljes diverse rester af

Gummi-Ofverkängor
och varma

Siiimmi~éåalöscßar
samt

SKODON
hos

E. Lönnbeck.
Norra Esplanadg. 35, hörnlokalen,

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

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

Prisen billiga.
Helsingfors

50 Alexandersg. 50,

4z ]\£iola.£t©li=fg»s*--t£i.:"ö. -4. Telefon 1,146.

Fredagen den 24 mars kl. 7,30 e. ni.

Program

.Wallace.

Paus

Paus

%Musiß imatsalen.

Ändring af programmet förbehålles

Mil facket hörande frågor



Kamps Kafé.

BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor: Unionsgatan 30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

lievvs ©rkesfer.
Lvirdagen den 25 mars kl. 7,30 e. ni

Program

Serenade
Potpourri ur Den Sköna Helena

Paus
Ouverture till Spader Dam
TJnter schattigen Castanien,polka
Fantasi ur pp. Torquato Tasso
Morgenblätter, vals
Melodi-tmkett potp

Paus

cffiusiß imatsalen.

Ändring af programmet förbehålles,

Jacobssn & C.o
Helsingfors,Mikaelsgatan9.

Faust.
Ivanovici
Adam
Schubert.
Offenbach.

Suppé
Fahrbach
Donizetti
Strauss
8. Levy.

Carl

Militärfestklänge, marsch. . . ,

Seufzer (Suspinal), vals ...
Ouverture till Konung för en dag,

Inregistr. Varumärke.

Obs.l Butiken öppentill
/é/. // e. m
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H för affärsmän och. embetemäi^i g
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MASKIN- &
REDSKAPS -AFFÄR.- Stort lager, —
- Snabb expedition. -
- Omgående brefsyar. -- Kataloger gratis. -
- Agenter antagas, -

JAKOB REINCKES
Qigarrßanéel

I*OSt^>£l]P_C>©l* 7

2 G/ogatan 2 r h
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Teater och Musik.

—
En italiensk teatertrupp,hvar-

ibland räknas flera af Italiens mest
framstående artister, såsom Garzes,
Pasque och Signora Tuia di Lorenzo
väntas mot slutet af maj till Berlin
för ett längre gästspel på Deutsches
Theater. Det har t. o. m. varit frå-
ga om att Signor Novelli, för närva-
rande Italiens mest populära skåde-
spelare skall deltaga i tournéen.— Stora operan iParisbefinner
sig för närvarande under en svår fi-
nansiel kris, och man talar redan om
en efterträdare åt Hr Bertrand, som
endast sedan 14 månader varit tea-
terns direktör. Ett deficit under denna
tid af ej mindre än 233,000 frans
har föranledt ministern för de sköna
konsterna att närmare görasig under-
rättad om tillståndet och orsakerna
därtill. Hr Bertrand skyller på att
hans kontrakt är omöjligt att fullgöra,
glömsk af att han själf dikterat detta
kontrakt— Ludwig Barnay, den beröm-
de skådespelaren och ägaren af Ber-
liner-teaterniBerlin, har enligt hvad
vi tidigare meddelat ämnaljäinn^^in
ansträngande direktörspo.-tH något
som likväl på många håll, där man
känner Barnays makt- och äre-lystnad,
drogs itvifvelsmål. Isjälfva värket
har han emellertididessa dagar un-
derskrifvit kontraktmedHrFelixLiip-
schiitz, direktör för Eesidenzteatern i
Dresden, som från och med hösten
1894 öfvertager teatern.— Bethlehem" är namnet på
ett nyligen fullbordade stort oratorium
af den berömdeengelske komponisten
Makenzie, arbetet kommer att första
gångenuppförasiChicago undervärlds-
utställningen detta år, och komponi-
sten har mottagit expositionskomiténs
inbjudning att själf komma till Ame-
rika och dirigera sitt värk.

■
— „Trollstenen" heter en ny

opera af spanioren Albeniz, hvilken i
dessa dagar under stort bifall uppfö-
res på Lyric-teatern iLondon. Mu-
siken säges vara mycket fängslande
och öfverfiöda på behagligamelodier.
Kompositören, pianovirtuos och f. n.
bosatt i London, har förut endast pu-
blicerat några mindre arbeten,men har
med] ens genom sin opera blifvit en
bland de mera bemärkta personerna
i världsstaden vid Themsen.— Signora Duse, som efter rätt
lysande gästspel iBerlin, hvarom vi
tidigare talat, afreste tillAmerika, upp-
träder för närvarande New-York, men
begifver sig redan idenna månad till
Boston och därifrån till Chicago.

Den utmärkta skådespelerskan har
iAmerika firat den ena triumfen ef-
ter den andra; och tidningarna, som
ibörjanförhöllosig något reserverade,
emedan hon absolut nekade att låta
interviewa sig, harredan för länge se-
dan enhälligt instämt i det allmänna
jublet.— Pietro Mascagni, „Cavalleria
rusticanas" bekante kompositör, vistas
för närvarande på besök iBerlin, å
hvars Kgl.Opera han själf dirigera ut-
förandet af nyssnämda stycke. Han
anför mycket lugnt, menmedså ener-
giska rörelser, att det förefaller åskå-
daren som orkestern genast borde för-
stå honom. Han hälsades vid sitt in-
Eräde med applåder, intermezzot må-
äte tagas da capo, och efter slutetframkallades han fem gånger.

senaste opera „BrödernaRant-
mj' rönte nyligen vid första uppfö-

randet iKgl. Operan iBerlin en rent
af sensationell framgång.
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OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor:Unionsgatan 30, Telefon 1481.
meddelar försäkringar mot OLYCKSFALL.

Brunnshuset.
Konsert och Varißté-Föreställning.

Alla aftnar fr. kl. half 8 e. m

3hogram:
I—3. Musik.
4. Uppträdande af Fru Hellström.
5. „ „ Herr Hellström.
6. „ „ Fröken Clara De la Torre.

(Tysk och Fransysk Chansonette.)
7. „ „ Herr Söderlund.
8. „ „ Fröken Jeannette Boloff.

(Wiener Chansonette).

Paus.
9—ll. Musik.
12. Uppträdande af Fröknarna Mark.
13. „ „ Herr Hellström.
14. „ „ Fröken Clara De la Torre.
15. „ „ Herr Söderlund.
16. „ „ Fröken Jeannette Roloff.
17. Slutmarsch

ESxx"tx*<é 1xxa£ix*ls..

OBS.! Imorgon nästa föreställning.
Ändring af Programmet föibehdlles.

c?£ éSåRansson.
lya teripÉti

Hörnet af Henriks- & Brumisgatorna&M~

&*~m
Specialaffär for skridskor,

Patenteracfe skrindskoremmar

nJtaomkx<£

Bronsartiklaroch aluminium-saker till
inköpsprisibrist på utrymme.

Stort, väl sorteradt lager athusgeråds-
artiklar till billigaste priser..
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