
Pris 5 penni.

Programbladet
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter. %ranå- & Js>if- r+>*^ <»4

(W^\^

s?r Kontor:
'

Esplanadg.33.
-f- J. N. Carlander.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

DANIEL NYBLIN.
FOTOGKAF.

Atelier för porträttering.
Förlag af fotografier efter finska konst-

närers arbeten
»K Förlag af finska vyer. "♥

Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264.

N:o 32 Onsdagen den 15 Mars. 1893

Svenska Teatern.
Tisdagen den 14 mars

<9o é tRopsfärestaUning.
För 4:de gången

Ett Silfverbröllop
Lustspeli3 akter af Emma Gad. Öfversättning af

Emelie Degerholm

Personerna

Fabrikant Selby Hr Castegren.
Fru Selby " Fru Molander.
Paula, deras dotter „ Riégo.
FrökenKnudsgård, fru Selbys syster ... „ Wahlbom.
Doktor Fransen Hr Swedberg.
Hoter, hans son „ Ljungberg.
Pastor Mathiesen „ Wahlbom.
Studeranden Engelsöe „ Riégo.
FrökenPrip Fru Salzenstein.
FrökenMöller „ Precht.
Jungfru Ludvigsen „ Castegren.
Anton, betjänt Hr Siljander.
Rasmine, tjänstflicka Frk Granqvist.

Damer och herrar
Handlingen försiggåriKöpenhamn hos Selbys

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10,15 e. m

Avantsc. 2-Biljettpriser: Parterre 4,50; 4,—; 3—; Part. gäll. 3,-
-loge 4,— ;IKad. fond 4,50; Sida 3,50;IlIlad fond Sida 1,50; Avantsc

,— M.111 Rad fond 1 Sida 1 GaU.0,50; Avantsc. 10,

"*"

Fru Lydia Molander
Programbladet har i dag en sär-

skild anledning att publicera porträt-
tet af Svenska Teaterns nuvarande
ndoyenno," fru Lydia Molander, som
vid aftonens spektakel utför hufvud-
rollen iEtt silfverbröllop, samma
dag som hon firar sitt eget med den
konst, hvaråt hon under ett kvarts
sekel ägnat sitt arbete och sitt in-
tresse.

Fröken Wessler debuterade 1868
i sin födelsestad Gefle, där en viss
teaterdirektör Schwartz för tillfället
bromsat sin tespiskärra och planterat

Suom. Teaatteri.
Keskiviikkona maaliskium 15 p:nä

näytellään

KOTI.
(Heimat.)(

4:näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut Hermann Sudermann.
HENKILÖT

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

nykyinen vaimonsa Mimmy Leino.
Franziska von Wendlowski, tärnan sisar. .Naémi Kahilainen,
Max von Wendlowski, luutnantti, molempi-

en veljenpoika Evert Sutinen.
Heffterding, pastori Axel Ahlberg.
Tohtori von Keller, hallitusmvuvos ....Anton Franck.
Professori Beckman, yliopettaja Taavi Pesonen.
vonKlebs, virasta eronnut kenraalimajuri.Niilo Stenbäck.
Rouva von Klebs Saimi Järnefelt.
HovineuvoksetarEllrich " . . .Emelie Stenberg.
Rouva Sclinmann HilmaLiiman.
Therese, Schwartzen palvelustyttö ....HelgaKorander.

Tapauksenpaikka: saksalamen maaseutukaupunki.
Aika: nykyinen.

Näytäntö alkaa k:lo V2B .1a loppuu k:lo y211.
Piljettien hin. Parterre 3,50; 3,—; 2,50; Part. loge 3,— ;Toisin riv.1,50;

I,— ; Kall. 0,75; 0,50; Ork. 2,—; Iliiy.3,— ;L.l,8, 10: 18,—; L.2 10,— ;
L. 3-7,11-16:12-;L 9: 24,— M.
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<§-— Dagligen -«3>
kl. B—s8

—
5 e. m.

Middag å 3 m.
MUSIK t-

fm "vt?

Levys Kapell. KONSEK

alla aftnar
från kl. 7.30 e. m.

efter kl. 10 e. m.
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Ernst Bruno
CIGARR-IMPORT-AFFÄR.

f IV. Esp/anadgatan 25. Helsingfors.
HHv»
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TH STIB'I*B
KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSE

UnionsgatanN:o 27.
tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Dofflar

och Kläden.

SOCIETETSHUSET,
som är helt och hållet renoveradt och hvars möblemangår ele-
gantoch fullkomligt nytt,uppfyller allanutidensfordringar. Större
och mindre våningar och enskilda rum erhållas för bröllop,
middagar, supéer och sammanträden m. m.

y. C. Maexmontan

M~~t^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
FU. kand. Uno MAmlström

meddelar undervisning iryska språket. Bostad: Brunnsgatan 8. r. upp. Träffas: 4-

är namnetRött och Nir^M
en efterfrä^av^M

).?-*- piano, hvilken i da^a^^uS
vals för

kommitimusikhandeln, Ton-
sättarne äro hrr Gustaf Horngren och
Victor Holtz.

ki Victor Holtz a samtidigt ut-
kommit Öp. 50, polka för piano

LORENS MALMSTRÖM,
vis å vis Kapellet

rekommenderarivälvillig hågkomst
sin

-*>, herrekiperingsaffär. *<■
Specialitet: Engelska, moderna hattar

Teater-, Ses- i Marinkikare.
Specialitet: Glasögon & Pinoe-nez

■*"4 Största urval. — Nya modeller.
PAUL DETTMANN, Optiker,
N. Esplanadgat.37 (GOhles gård).



ORKESTERFÖRENINGEN.

MPfiål nmmuaiii

Societetshuset.
Tisdagen den 14 mars.

lialienskf Program:
Konsert-ouvertnre Foroni.
Menuet, för stråkinstrument Boccherini.
Hexentänze", för violin Paganini.

(Herr. Willy Burmester.)
Marsch ur op. Aida Verdi.

PAUS.
OiiYerture> Wilhelm Tell Rossini.
Nel eor pin non mi sento," tema med va-

riationer för violin-solo Paganini.
(Herr Willy Burmester.)

Entr'actoch Balletmusikurop. „AliBaba" Cherubini.
PAUS.

Intermezzo sinfoiiico ur op. Cavalleria
Rusticana Mascagni.

Capriccio, för violin Trinidelli.
(Herr Willy Burmester.)

Balletmusik ur op. Giooonda Poncielli.

Konserten börjar kl. 1/?.S e. m
Robert Kajanus

///. Fagerroos,
Alexandersgatan 9.

G. E. LINDGRENS BORSTBIiDERIAFFAR,
Alexandersgatan 46, CENTRALS HUS,

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

C. f. Lindgren
--~-<3>v» .LälK
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|< Rococco & Japanesiska rummet si
Irekommenderas för slutna sällskap. I
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Wilhelm Herold heter Köpen-

hamns k. teaters nya tenor, hvilken
debuterade fredagen den 10 februari
och rönte stor framgång. Huset var
utsåldt och biljettprisen förhöjda. Ko-
nungafamiljens medlemmar bevistade
representationen.

K. L TDBDBR.
Vladimirsgat. 13 och

Michaelsgatan 5.

Direkt importerade

VINER.
N. A. Turdén.

_-«nL y^^.y^^ _-«^l

konstens fana. Hanbegärde ej bättre
än att för publiken få presentera en
ung dam ur en af stadens familjer,
och då hennes debut såsom „Skatten
bakom spiseln" satte hela stadenield
och lågor — den egentliga Grefle
brand inträffade emellertid först två
år senare

— förmådde den fintlige
direktören sin unga adept äfven till
ett gästspel iFalun, där man ditin-
tills varit van att gå ända till jor-
dens innandömen för att söka skat-
ter, dem tit. Schwartz nu erbjöd sig
gräfva upp bakom spiseln.

Återkommen till Gefle utvärkade
sig frk. Wessler de sinas tillstånd
att på fullt allvar ägna sig åt teatern
och flyttade till Stockholm, där hon
genomgick Musikaliska Akademien och
K. Teaterskolan, förskaffade sig mång-
sidig enskild undervisning och enga-
gerades vid de K. Teatrarna, hvilka
hon sedan tillhörde, tills hon 1874
mottog anställning vid Svenska Tea-
tern iHelsingfors.

Att angifva och karaktärisera fru
Molanders repertoire under de 19
år, som sedan dess förflutit, skulle
på samma gång fordra en förteckning
öfver de nära 250 stycken, hvari
hon här utfört mer eller mindre bety-
dande roller. Och lika vidlyftigt
skulle det blifva att analysera en
konst, som tillåtit henne att utföra
hufvudpartier i både opera och ope-
rett, samtidigt med att hon den ena
aftonen spelat Julia iKanej och den
andra Mormodern iFlinta och stål,
vid den ena föreställningen Anna i
Värmländingarna och vid den andra
Hertiginnan i Sällskap där man har
tråkigt.

De framgångar, som hennes vackra
röst beredt henne inom den lyriska
repertoiren, har inom den dramatiska
hennes skådespelaretalent förskaffat
henne. Framföralt har hennes konst
visat en intelligent uppfattning, ett
samvetsgrannt detaljstudium, och en
distingnerad, något afmätt hållning,
som måhända stundom bort lämna
inspirationen friare spelrum, men
hvars förtjänst legat i den rena dik-
tion, den eleganta pointering af re-
pliken och den klarhet ide karaktä-
ristiska momentens gruppering, som
gifvit hennes prestationer deras
konstnärliga fysionomi och under se-
nare årbefordrat hennes utveckling till
en framstående karaktärsskådespeler-
ska. Den reflekterade formen har så
småningom gifvit vika för en friare
uppfattning och en mångsidigare indi-
vidualisering, som tagit sitt uttryck
exempelvis iFru Hemekes och Mu-
sottes moderna realism och i den
breda humorn hos MarthaiFaust och
Fru Wolmuth iFar och dotter.

Då fru Molander meddettaspelårs
slut lämnar Svenska Teatern för att
bereda plats åt de inhemska artister,
som ämna fylla hennes vidt skilda
emplois, sker det efter ett likanitiskt
och framgångsrikt som långvarigt ar-
bete för befästandet af denna teaters
karaktär af värklig konstanstalt.

H. M

ORKESTERFÖRENINGEN.
Torsdagen den 16 mars

under medvärkan af Herr

<3 tm a r i tff rofin
den 6:te

gifves

Volkmann.
Krohn.

Wagner.

Haydn,

Robert Kajanus

I k*
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" \Q ifgmann.
*^§ o^OiC- S Stenfrycfieri, J^

ivliliiå^i
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-4- Privilegieradt 1869. -f-
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Utför alla slags litografiska arbeten, såväl vetenskapliga> som merkantila. Rekommenderar sin 3=erj=.i__-ra.±ls3Ea, a.f<ä.el-< ningr. f(jrutförandeaf ill-u.stratioij.eraf alla slag enligt nya-> ste metoder
OBS.! Våra arbeten hafva rönt allmänt erkännande

in- och utlandet samt tillerkänts flere pris. Profver stå gärna till
s r-^tjänst franco och gratis. @,

t%-^g* <2^X
u~ fe-)*ici*>'*V-y'-.
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Universitetets Solennitetssal.
Program:

Ouverture till Shakespeare's Richard111. .
„Våren" sinfonisk suite

Allegro.
Andante.
Scherzo.
Adagio— Presto.

Rhendöttrarnassångur „Götterdämmerung".
Sinfoiii, C-dur .

Adagio— Vivace.
Adagio ma non troppo
Menuetto.
Finale.

Konserten börjar kl. V2B e. m
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Svenska Teatern.

Onsdagen ilen 15 mars

Kärlekens Komedi
Komedii3 akter, på vers, af Henrik Ibsen. Fri öfversätt-

ning af Harald Molander.

Personerna:
FruHalm, enka efter en ämbetsman....Fru Salzenstein.
Svanhi)d,l ( „ Håkanson.;hennes döttvar '

_^Anna, J { „ Bruno.

Falk, en ung författare, |inackorder.hos f Hr Svennberg.
Lind, teologiestuderande,) fru Halm " " | „ Berlin.
Guldstad, grosshandlare „ Malmström.
Styver, kopist „ Castegren.

FrökenSkate, hans fästmö Fru Precht.
Stråman, prost ±rån landet Hr Riégo.
Fru Stråman, hans hustru Fru Wahlbom.

Familjer. Tanter. Förlofvadepar. Studenter. Stråmans

åtta små döttrar. Tjänare.

Handlingen föregår på fru Halms sommarnöjevid Dram-

mensvejen

Börjas kl. 7.30 och slutas omkr. lO.iö e. m.

Rampfeber.
„Bainpfeber'' kallar man den ån-

gest och beklämning, som konstnärer
ofta hafva att bekämpa, då de plå-
gas af tvifvel om sin förmåga. Härom
är nästan allmänt spridd den villfa-
rande meningen, att febern endast kan
träffa nybörjarnei konsten, m-n att
däremot rutinerade konstnärer, hvilka
under enmångårig lefnadsbana på sce-
nen lärt känna sina krafter och re-
dan i första ögonblicketaf sitt upp-
trädande kunna känna sig lugna öf-
ver sin ställning till publiken, äro
alldeles fria från rampfeberns kval.
Men så är ingalunda händelsen. Re-
dan forntidens störste talare, Cicero,
lär alltid ha darrat, när han besteg
rostra, och man har exempel på stora
musici och skådespelare, hvilka år ef-
ter år träda inför offentligheten och
dock aldrig blifva riktigt fria från
den obehagligt beklämmande känsla,
som man kallar „rampfeber". Vikan-
ske ha skrattat åt en konservatorie-
flicka, som berättat oss huru hon vid
sitt första uppträdande på examens-
konserten darrat så på fötterna, att
hon inte kunde få fatt ipedalen, el-
ler åt den fiolspelare, hvars knän seg-
nade, så att han ej kunde få fram
en enda flageoktton, eller åt en ny-
börjare på tiljan, som har en enda
replik att säga, och i sin ängslan
stammar fram raka motsatsen.

Hvar och en kan inte varaen Liszt,
hvilken kände sig dess mera upplif-
vad ju större konsertsalen, ju klarare
belysningen, ju mera glänsande hans
publik var. Chopin, hvilken dock re-
dan uppträdde såsom nioårig gosse
inför publiken, tillstod själf att han
på offentliga konserter endast kunde

Kamps Kafé.

Ilevvs ©rkesier.
Tisdagen den 14 mars kl. 7,30 e. m

Program
Anastasia, marsch Umrath.
O, schöner Mai, vals Strauss.
Ouverture till Egmont Beethoven.
Englisch spöken,polka Fahrbach,
Potpourri ur op. Trubaduren. . . . Verdi.

Paus.
Ouverture till Bonden och Poeten" Suppé.
Aria ur op. Vattendragaren, Basun-

solo Cherubini.
Les Patineures, vals Waldteufel.
Kom till ditt fönster! Gregh.
Melodie-Bukett af publikens favorit-

nummer 8. Levy.

Paus

tMusiß imatsalen.

Ändring af programmet förbehålles

Sraßn, fJCeåman S Wasastjernas c&rfiifefiturßijrå
4 lVEicla£vol«s£at£txi 4.. Telefon 1,146.

Uppgör ritningar och kostnadsförslag till byggnader af alla slag (äfven landtmannabgggnader), äfvensom möbel- och dekorationsritningar
m. m. Öf vervakar byggnadsarbeten, anskaffar byggmästare samt tillhandagår med råd och upplysningar iallaI111 facket hörande frågor

c

»2

Öppet: Söckendagarkl.B—3 f. m. och 15—9 e.m,
Sön- o. helgdagar „ 9-2 f. m.

VVVVVVVVVVVVV

un låiais
SPIRITUÖSAAFFÄR

13 Eriksgatan 13.
Rekommenderar sitt välsorterade

lager af
Oo§ n £* c,

3=Lo~m,
Xj113L<öxr & -r

Från Legler Pernod, Schweitz,
direkt importerad abslnt»

Alla varor absolut fin och ren smak

#!ÉÉ^#£ml^##«lml»

iSäso^S^DSr^ innehar det förnäms
jjjQftg|BjP t̂yg. Seldon, Rese-effekt<

SADEL & ÅKDONSFABRIE
Helsingfors,

sta lager af lätta och välgjorda Åkdon, Kid-
;er och finare läderarbetenilandet.
st angår motstår fabrikenhvarje konkurrens.

CARL FR. SPENNERT,
firmans innehafvare. __

S*fc IIH l^i^H^^^. A,S, ____________________________________________________ pecialaffär för 2<
♥ _■ ij_______________________________________________________________|
>* A"* _■
■«" _B \\^ m̂~^
X. Damskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener directris.J
_*j_- _■ '.-..'
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Modevaror & Kappor.

N. tiÖMJINS
mÖBjLUTSTÄLLNING jj^
iCentrals Ixvls».

Mikaelsgatan 4. Tel. 283

|P<ä» Ull tabiansg. Telef. 7ÖO. 21 Alexanders!,'. TölörV11(j,j. mf£jj ®r*IIFI.ITXJOS-A., PUKTSOH o>. VXIV,^f
*7*J engros o. minutaffär. K*

Uid tanken på att beställa

KLÄDES
försumma icke att förstse på ma-
terial och taga reda på prisen hos

0. ÖLÄNDER, Skilnadstorget N:o 2.

WrSSss*G»
v-VV

Ytterst billigt
slutförsäljes diverse rester af

Gummi-Ofverkängor
och varma

Siummi^S^alosaßer
samt

SKODON
hos

E. Lönnbeck,
Norra Esplanadg. 35, hörnlokalen,

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

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

Prisen billiga.
Helsingfors

50 Alexandersg. 50,



I" BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor: Unionsgatan 30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

Kamps Kafé.
licvys ©rbcsfer.
Onsdagen den 15 mars kl. 7,30 e. m.

Program
General-marsch Winterberg.
Frauenlob (Hommage aux Dames),

vals Waldteufel.
Bonden och Poeten, ouverture. . . Suppé.
Stephanie, gavotte Czibulka.
Potpourri ur op. Trubaduren . . . Verdi.

Paus.
Gluntarne, potpourri Wennerberg.
Postskriptum, polka mazurka . . .Millöcker
Non e ver Mattet.
Morgenblätter, vals Strauss.
Melodie-Bukett af Publikens Favorit-

nummer S. Levy.

Paus

tMusiß imatsalen.
Ändring af programmet förbehålles

Carl Jacobsen & C.o
Helsingfors,Mikaelsgatan 9,

MASKIN- &
REDSKAPS-AFFÄR,- Stort lager, —- SnaUD expedition. -
- omgående urefsvar, -- Kataloger gratis, -
- Agenter antagas. --A

mstr. Varumärke.Inreg\

JAKOB REINCKES
Qigarrßanåel

2 G/ogatan 2

Obs.l Butiken 'öppentill X
kl. ii e. m

eS '".
«v rf

I -.—I

■^g f -̂1 so
° i®

_ . VäS
S° r
-

1 3-—
Ö «

<rf*3>
= ■■a "*

DJ.^-CJ^-CJ-^Dvj^XJ"-»vC3-i-»"D3;

I direfßuvert 1
n niiför affärsmän och embetsmäni0
0 olika storlekar. 0

Postpapper,

SläLI*X-fJ£> Stpp© -r,
1Konseptpapper|

fe IC Alexandersgatan IC k
K U Atlas. I«J«

~

K

g—
I

cö

CL=>

*==!
cö

v-1-)

CÖ

C
—
I

!=l

■I
d=j

vi Vh
fl 0 «**

f . 1=
—
i

(O cjjiMcö
I=3
i ij

<m

Cö
S— l
S— i

CO

S=!
I=3

CL3
CÖ

CÖ
I=l-1m
CÖ

~=!

gifva skuggan af det som han spe-
lade, när han var ensam ellerivalda
cirklar, och hans härliga polonaiser,
hans mazurkor och valser, dessa än
dödsdystra än, himmelshögt jublande
melodier, afgifva vittnesbörd därom, ty
han har improviserat dem nästan alle-
sammans, då han ien bjuden krets,
ombedd att låta höra en nfri fan-
tasi", spelade hvad andan ingaf ho-
nom för ögonblicket.

Om Ferd. David berättar man, att
han en gång, ehuru han spelat med
vanligt mästerskap,låtit stråkensjunka
ned, emedan handen darratpä honom,
och då han kände sig orolig, var han
aldrig istånd att spela ett godt stac-
cato. Adelina Patti påstår att hon
än idag alltid känner sig beklämd,
när hon första gången sjunger något
nytt, hon må ha instuderatdet aldrig
så väl.

Jenny Lind gick en gång med
sångaren Reeves, tillsammans med
hvilken hon skulle uppträda under
aftonen, upp och ned irummet, så
att de oupphörligt mötte hvarandra,
småsjungande sina partier. Jenny
Linds man, Goldschmidt, inföll slut-
ligen: Men du har ju sjungit den
der roleu så ofta, att du väl kan den
utantill, tänker jag", och fick till
svar: nVi äro konstnärer, skola upp-
träda idag och veta väl hvad vibe-
höfva; lämna oss därförensamma, jag
ber" — och hennes man måste låta
henne vara ostörd till aftonen. När
man besökte Jenny Lind en dag, då
hon skulle sjunga, kom hon vanligen
in med noter ihanden, satte sig och
sprakade vänligt. Det dröjde dock
ej Jänge innan hon visade sig orolig,
reste sig upp och smågnolade för sig
själf, satte sig åter och föll ibe-
grundning, hvarpå honplötsligenfort-
satte konversationen där den blef af-

ber"

bruten

Teater och Musik.
— „Franziskus" heter ett orato-

rium af Edgan Tinel,hvilket gifvits i
filharmoniska föreningeniBerlin o«h
mottagits med entusiastiskt bifall;
hälst utförandet under ledning af S.
Ochs var förträffligt, enligt hvad det
meddelas.—

Verdi har af sin förläggare
Ricordi för sin nya opera „Falstaff"
fått 160,000 francs och erhåller dess-
utom 40 procent af operans inkomst.
Vid första uppförandet inkom 86,000
francs. Verdi har också bevistat an-
dra och tredje uppförandet af operan
och för hvar gång varit föremål för
stormande ovationer.

förberedes förnärvarande
till uppförandeäfven å engelska sce-

Les amants legitimes" är nam-
net på en fars af Jauvier och Ballot,
som nyligen för första gången upp-
fördes på Gymnase teatern iParis
och gjorde utomordentliglycka. Tea-
terns direktör, som under det senaste
året gjort stora förluster, var fast be-
sluten att, såvida icke stycket skulle
slå an, draga sig ifrån affären. Nu
stannar han emellertid.

Fabrikspigen" är det danskanam-
net på Ernst vonWildenbruchs äfven
härstädes gifna pjes „Die Hauben-
lerche" (Tofslärkan) hvilken numera
aflöst „Et Folkesagn" på Folketeatern
iKöpenhamn
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Hörnet af Henriks- & Brunnsgatorna,

Specialaffär för skridskor,
Patenterade skrindskoremmar

ISMäSAR
Bronsartiklar och aluminium-saker till

iiiköpsprisibrist på utrymme
Stort, väl sorteradt lager athusgeråds-

artiklar till billigaste priser

Teodor Baltscheffsky.

li^F Profva och bedöm1
cft. <&. cfforéfors

utmärkta, öfverallt omtyckta

ilM!!!: åMåÄl

P¥IBCH.
\ Serveras å första klassens
|restaurationer ochke^e^gmt

säljes hos välför-
sedda kolonial-U

Å vin- och delih
Itesshandda^A^k

OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

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

Kamps Kafé.

llevvs ©rkesfer.
Torsdagen den 16 mars kl. 7,30 e. m.

Program
Frisch voran, marsch .... Fahrbach.
Lorelej-Rheinklänge, vals . . . Strauss.
Ouverture till op. Zampa . . . Herold.
Under granen, romans för tenor-

horn Wieherg.
Potponrri ur op. Svarta Dominon Auber.

Paus.
Marsch ur op. Midsommarnattsdröm-
men Mendelsohn.
Souvenir de Madrid, polka maz. . Fahrbach.
Herdens morgonsång-, solo för pi-
ston Suppé.

Friihliugskinder, vals Waldteufel.
Melodi Bukett S. Levy.

Paus.

cffiusiß imatsalen.
Ändring af programmet förbehålles
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