
Pris 5 penni,

Programbladet
Tidning för Helsingfors

NYBLIN,DANIEL
FOTOGKAF Teatrar och Konserter.

%rand- & Jsif- ""i*/t <.<"
försäkring rwVlAtelier för porträttering.

Förlag af fotografier efter finska konst-
närers arbeten.

Kontor»K Förlag af finska vyer. 3*
Handel med fotografiska artiklar.

!Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag |V.Esplanadg.33.

-*- J. N. Car/ander.
Nio 38 Onsdagen den 29 Mars. 1893.

Svenska Teatern.
Tisdagen den 28 mars

Si061Ropsföreslälining.
Förs:te gången

Ett Silfverbröllop
Lustspeli3 akter af Emma Gad. Öfversättning af

Emelie Degerholm

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

Damer och herrar

Handlingen försiggår iKöpenhamn hos Selbys

V

J-IXLSINCFg

Fru Katri Rautio

Med anledning af onsdagens repre-

sentation å finska teatern, som föran-

staltas af fru och herr Eautio, åter-

gifva viidag porträttet af den fram-
stående skådespelerskan, som iså hög

grad tillvunnit sig publikens sympa-

tier.

(Tapaus Keski-Suomessa.)

BÅIIÅÅI BAJIAI.II
1-näytöksinen laulunäytelmä suomalaisine kansanlauluineen

ja tanssineen. Suomalainen alkuteos.
Henkilöt:

Tahvo, talonisäntä lisakki Lattu.Helena, lianen vaimonsa Emelie Stenberg.Wilho, heidän poikansa Aleksis Rautio.
Inkeri, orpotyttö,heidänkasvattinsa . . .Hanna Kunnas.
Paavo, renki Taavi Pesonen.
Liisa, \ ... . / Naemi Kaliilainen,
Leena,iPllkoJa \ Kirsti Sainio.
Niilo, I IKnut Weckman.Risto, [> muonamiehiä < Hemmo Kallio.
Kalle, ) |Kaarle Halme.Puls, korpraali,kaartilainen värvääjä. . .Niilo Stenbäck.

Talkooväki. (Tapaus Saimaan rannalla.)
Näytäntö alkaa k:lo 1 '28 ja loppuu k:lo 11.

Katri Rautio Aleksis Rautio

kl. -I-5 e. in,

Middag å3m.
MUSIK

'ÖNSERLevys Kapell.

:
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i ZElsuféet

alla aftnar
från kl. 7.30 e. m.

efter kl. 10 e. m,

M
m■ th^nu^

CIGARR-IMPORT-AFFÄR.

IN. Esplanadgatan 25. Helsingfors. 4

"
-<»llllll !llllllllll|.|>-"-->l»llllllllllllllll!»>- " -«l.|llllllllllllllll|.|>- "— <.|lIIIIIIIIIMIIII»*— "
i TH. STITDE*S i

KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSE =
UnionsgatanN:o 27.

iillhandahåller de finaste FRÄNSKA och ENGELSKA Trikoter, Doff/ar
och Kläden.

M~~t^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Fil. knnfl. Uno Unrtström

meddelar undervisningi ryska sprnket. Bostad: Brunnsgatan 8. 3 tr. upp. Träffas: 4-

LORENS MALMSTRÖM,
vis å vis Kapellet

rekommenderar ivälvillig hågkomst
sin

k-~h Berrcitipcringsaffär
Specialitet: Engelska,moderna h

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

*"$ Största urval. — Nya modeller. £■**
PAUL DETTMANN, Optiker,
N. Esplanadgat. 37 (Göhlesgård).

dIÉJF'
'

■" ■ -.. " " '

PALOVAKUUTUS-OS. YHTIÖ,

BRANDFÖRSÄKRING S-A.B.
Aleks.k. N:o 42. Telef. 627.

Suomalaisen teaatterin suosiollisella avulla anta-
vat allekirjoittaneet näytännön

Arkadia Teatterissa
Keskiviikkona Maalisknun 29 p:nä

MTTRTOYARKATTB.
Kansannäytelmä s:ssä kuvaelmassa. KirjoittanutMinna Canth.

HENKILÖT
ijeitoia, \yy, ... ....
Ukonniemi, / talonisantia
Niilo, Peitolan poika . . .
Loviisa, Ukonniemen tytäi
Aholan Antti, torppari.■
Maria, hanen vaimonsa I
Helena heidän tyttärensäß
Hoppulainen,itsellismiesj
Penttula, noita . . .I
Matti, I ■
Eero, I ■
Kalle, i kylan nuorisci^BLiisa,
Vappu/
Talonpoika .... ■
Vanginkuljettaja. . H

Kvläläisiäi^i^H

+H» K. E. STAHLBERG'3 FOT Ö GR AFISKA AT ELIIW. aJSSSEÄ n «H+" ■ '■ ■'. ■'■ ■ "■"■' ■■ ■'"'■ ■■'■.■"■it ■".in,,, ■"» ■ ■n,li„, ■, i\.o ii.

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

J. c Maexmontan

/Niilo Stenhäck.
\Taavi Pesonen..Axel Ahlberg..Saimi Järnefelt..lisakki Lattu.. MimmyLeino.. Katri Rautio.. Aleksis Rautio.. Emil Falck.

fKaarlo Keihäs.
Otto Närhi.
,Hemmo Kallio.

K irsti Sainio.iMimmi Lähteenoja.. Taavi Pesonen.. Everc Sutinen.



ORKESTERFÖRENINGEN.

FUliil EflSllT
Societetshuset

Tisdagen den 28 mars

Program:
Flotow1. Ouverture till op. Indra

2. Largo Handel
3. „Die Vogelpredigt des lieiligen Franz vonj

Assisi" (ny) \ Liszt.
4. Ungersk rapsodiN:o 2 J

PAUS
5. Romeo och Julia, fantasi (på begäran). .Tschaikowsky.
6. Konsert (Fiss-moll), lörviolin Ernst.

(Herr Willy Burmester.)
7. Suite Algerienne Saint-Saéns.

Prélude. Eeverie du Soir.
Rapsodienianresque. Marche militaire franpaise.

PAUS.
8. Onvertnre till op. Tannhäuser Wagner.
9. Solvejgs sång- Grieg.

10. Spanisch" Moszkowski.

OBS.! Sista populära konserten förePåsk.

Konserten börjar kl. V2B e. m
Robert Kajanus

i*A«»» AAA*.diH

"H^^ji&yy^
Hj. Fagerroos,

Alexandersgatan 9.

C. E. LINDGRENS BORSTBIMDERIAFFAR,
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Alexandersgatan 46, CENTRALS HUS.
Alla sorters finare och gröfreBorstbinderiarbe*

ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätt-
svamp, Tamburmattor m. m.

C. £. Lindgren

T obs" I v

< Rococco & Japanesiska rummet r
rekommenderas for slutna sällskap^^^J
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Ledig annonsplats.
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L A. Mlins
irogljialil,

4 Glogatan 4.

Säljer billigast allt
bvad till en väl för-
sedd drogeriaffärhörer.

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.

It. i.TURDEN,
Vladimirsgat. 13 och

Michaelsgatan 5.

Direkt importerade

VINER.
N. A. Turdén.

Korrespondenser.

Strejk

(Brefkort till Programbladet)

Bern den 10 mars 93,

Under de dagar jag hvilat ut mig
här för att fortsätta resan norrut har
jag haft tämligen tråkigt, ty enskilda
nöjen erbjudas ej alls och offentliga
mycket få. Emellertid annonserades
i förgår „Carmen" på Stadt-teatern
härstädes, och jag köpte mig hälft
misstroget en biljett, som jag dessu-
tom fann för dyr . . . Hade jag ve-
tat hvad jag hade att vänta, skulle
jag gärna ha betalt dubbla priset.

De första akterna gingo passabelt
nog och de musikaliska olyckor, som
då och då inträffade, brydde sig in-
gen om, när alt väl gick ihop igen.
Faran gjorde snarare de dramatiska
situationerna mera spännande.

Men så kom sista akten!
Efter en misstänkt lång mellanakt

inträdde en ny dirigent iorkestern
och intog anförarens plats. Men när
han knackade med taktpinnen, rörde
ingen af orkestermedlemmarna ett fin-
ger, och närhan började dirigera,för-
blef hela orkestern stum och altjämt
orörlig. Därefter uppstodplötsligt en
mycket liflig diskussion, hvaraf fram-
gick, att orkestern fordrade tillbaka
sin kapellmästare, hvilken, förolämpad
af den nu vikarierande dirigenten, af-
lägsnat sig. Dirigenten, som under
hela tiden förhållit sig absolut lugn
o°h eJ gj°rt ringaste min af att ef-
terkomma sina underordnades fordran,
slog då upp ett klavérutdrag, beredde
sig att accompagnera på piano och lät
ridån gå upp. Publiken, som dittills
förhållit sig lugn och tyst, börjadenu
opponera sig och ville ej pä några
vilkor nöjas med pianoaccompagne-
ment.

Eidån hade emellertid gått upp och
goda råd syntes varadyra. Då fram-
trädde Oarmen själf till rampen och
lyckades för en stund lugna sinnena,
tydligen mindre på grund af giltiga
ska! än på grund af den popularitet,
som teaterns primadonna tyktes åt-
njuta. Men lugnet räckte ej länge.
När man såg orkestermedlemmarna
stiga upp och taga sina hattar, bröt
stormen lös med förnyad styrka, som
tvang teaterns regissör att framträda
och förklara,att orkestern, hur beklag-
ligt detta än vore, ej skulle komma
att spela vidare under aftonen.

Hvad stod att göra? Publiken fann
sig iförhållandena och Carmen utan-
dades sin sista suck under pianoac-
compagnement,

Det hela föreföllegentligen som en
storm iett vattenglas, men var myk-
ket mera underhållande än själfva
operan, hälst när jag påminner mig
de gamla historierna från i fjor vår,
då ju Hr Meissner till följd af någon
tvist med Hr Kajanus blef utan or-
kester på Svenska teatern.

Men — Schwamm' d'riiber! Värl-
den och herrar musikanter äro sig
lika öfveralt. Ab.

Teaterskola iEngland.

Hr J. H. Grein den utmärkte le-
daren för Independent Theatre iLon-
don, har skrifvit en längre uppsats i
Daily Chronicle angående upprättan-

Wasa Musikaliska Förenings

Oratorium- /Wfiejavoep

serierIm
gifvas nedannämda dagar

I Brandkårshuset:
Tisdagen den 28 mars

iQ-mollaf QRarußini.

I Universitetets solennitetssal:
Onsdagen den 29 mars

„<&araéisot ooR <&erin".
IOratorierna medvärkande solister:

Oratoriesångerskan Fröken Tia Kretma från
Elberfeld (Sopran).

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

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

S
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jt- \Q ifgmann.
cfåofi*tjssfsSv "J Sfenfrycßeri, ■^-jjääLä

msrcngt&tMi.
■
— —h Privilegieradt 1869. -J-
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Utför alla slags litografiska arbeten, såväl vetenskapliga> som merkantila. Rekommenderar sin kemig-rafiskaaféLel- J; ning* förutförandeaf illTa.stra.tio2a.er af alla slagenligt nya- i) ste metoder. Ji OBS.! Våra arbeten hafva rönt allmänt erkännande <
? in- och utlandet samt tillerkänts flere pris. Profver stå gärna till5 /gtjänst franco och gratis. >
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Svenska Teatern.
Onsdagen den 25) mars.

<B oå tßöpsförastaUning.
För 4:dje gången

Ensamma människor
Skådespel i5 akter af (Serhart Hauptmanii. Öfversättning af

Emil Grandinson.

Personerna

Bockerat Hr Eiégo.
Fru Bockerat Fru Molander.
Johannes, deras son Hr Svennberg.
Käthe, hans hustru Fru Håkansson.
Fröken Anna Mahr „ Kiégo.
Brann, artist Hr Berlin.
Pastor Kollin Swedberg.
Fru Lehmann Fru Salzenstein.
Amman „ Wahlbom.
En lnänglerska „ Wiherg.
Ett stadsbud -Hr Beckman.

OBS.1. Längre uppehåll förekomma endast mellan 2:dra och

3-dje samt me/fan 3'dje och 4:de akterna.

Börjas kl. 7.30 och slutas omkr. 10.30 e. m

det af en dramatisk elevskola på mo-
derna principer iEngland. Han fö-
reslår, att skolan skall indelas i fem
klasser. Ide tre lägre gifves åt ele-
verna en grundlig och omfattande all-
mänbildning, och först ide två hög-
sta klasserna meddelas uteslutande
undervisning idramatiskkonst. Sko-
lan bör icke ledas af en skådespelare,
utan af en man som står utanför pro-
fessionen, men besitter starka artisti-
ska instinkter och stor kärlek för
den dramatiska konsten. Denne di-
rektör skulle hafva som rådgifvare
vid, sin sida tre af Englands förnäm-
sta aktörer, en framstående aktris
samt en person som ej voreskådespe-
lare, men hade stora kunskaper ikonst
och literatur. Undervisning skulle
meddelas af framstående specialister uti
kostymernas, literaturens och drama-
tikens historia, uti estetik, maskerings-
konst o. s. v. Skolan borde hafva
en stor penningsumma till sitt förfo-
gande för att kunna vara fullständigt
oberoende och i tillfälleatt både förse
sig med de förnämstalärarekrafteroch
utdela stipendier åt lofvande elever
med bildning och värkliga gåfvor för
scenen. Först därigenom skulle den
kunna blifva till välsignelse. Den
skulle ock blifva en välsignelse för
de strackars teaterdirektörerna, som
nu för tiden belägras af råa rekryter,
hvilkas enda qvalifikation för yrket
är ett brinnande begär att „uppträda"
i förening med den djupaste okunnig-
het om hvad det innebär att varaskå-
despelare.

Kamps Kafé.

lievvs ©rkesfer.
Tisdagen den 28 mars kl. 7,30 e. m.

Program
Jäger-marsch König.
Pres de Toi (hos dig), vals....Waldteufel.
Ouvertore till Niirnbergerdockan. . Adam.
Reverie, arr. för orkester Wieuxtemps.
Potpourri ur Gasparone Millöcker.

Paus.
Fantasi ur op. Mefistofeles ....Boito.
Souvenir a Madrid, polka mazurka Fahrbach.
Serenata, ur op. 15 Moszkowsky.

Glada gossar, vals Vallstedt.
På varieté, hum. potpourri . . . .S. Levy.

Paus

cffiusiß imatsalen.

Ändring af programmet förbehålles

Sraßn, cJCeåman S Wasasijernas Jtr£iie£iurSt/rä
■éL Micliaelssataii 4. Telefon 1,146.

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

»2
i!

Öppet: Söckendagarkl. B—3 f. m.och 5—9 e.m,

Sön- o. helgdagar „ 9—2 f. m.
"*my-%mgf■u&y^y~~^s-^&^^-—^>^^^i^~^y"^my^^y"^y

å11l låiffti!
SPIRITUÖSAAFFÄR

13 Eriksgatan 13
Rekommenderar sitt välsorterade

lager af
OOS-EL O,

R.ora,
Likörei*

Från Legler Pernod, Schweitz,
direkt importerad absint.

Alla varor absolut fin och ren smak.

'Si

SADEL « AIDOHSFABHIK
Helsingfors.

sta lager af lätta och välgjorda Åkdon, Bid-
;er och finare läderarbetenilandet.
it angår motstår fabriken hvarje konkurrens.

CARL FR. SPENNERT,
firmans innehafvare.

I Jlfigsiiami åM MmäM
Specialaffär för

Modevaror & Kappor.
l^mmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmMmW$* Damskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener direotris.

N. BOMANS
iOeiitrjals lixis.

Mikaelsgatan 4. Tel. 283.

g CARL BERGROTH, fe
*7% 29 Fabians;.. Telef. 750. 21Alexandersg. Telef. 1165. fc^

SPIRITUOSSA, PUKTSOH o. XTX3XT, Kj
*7>j engros o. minutaffär. K*

Uid tanken på att beställa

KLÄB£B
försumma icke att först se på ma-
terial och taga reda på prisen hos

0. ÖLÄNDER, SkilnadstorgetN:o 2.

F*

Ytterst billigt
slutförsäljes diverse rester af

Gummi-Öfverkängor
och varma

<Bummi~&aloscßer
samt

SKODON
hos

B. Lönnbeck,
Norra Esplanadg. 35, hörnlokalen.

Gravör
Karl 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,



BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor: Unionsgatan 30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

Kamps Kafé.
ORKESTERLEVYS

Onsdagen den 29 mars kl 7,30 e

Program
RaidaKamerun marsch. . . .

Wiener IJlut, vals .
Ouverture till op. Maritana
Ljungby-Horn, ballad . .

Strauss.
Wallace
Frieberg

Melodie-Kukett af publikens favorit-
nummer (ny) ,S. Levy

Paus
Herold,
Heyer.
Moszkowski
Fahrbach.

Ouverture till op. Zampa. , . .
Breslauer-Kreutz-Polka ....
Serenata ur op. 15
Souvenir å Madrid, polka maz. .
Herr Tio Lystinensfeesöl^MHelsing-

p< v ■ ■
8
9

10
S. Levg

1. Anträder resan till hufvudstaden, 2. Landar nedan-
för packhuset, 3. Går till Kapellet,4. Träffar där glada gossar,
5. Komma öfverens att se på staden och lunka sin väg till
6. Runebergs staty, 7. Göra sina reflexioner ochtänka på Sven-
ska teatern 8. Alexanders teatern, i). Arkadia teatern, 10. Kila
förbiUniversitetet, 11. Bekika Kejserliga palatset, 12 Salutera
för Senatens Residens, 13. Gå till Finlands Bank, 14. Tagasig
en velocipedtripp till Brunnsparken, 15. Se på varietén. 16.
Marschera till staden, 17. Möta en f. d. glad gosse, numera
Nykterhetspredikant, 18. Komma till Hotell Kamps Café, 19.
Höra på Levys kapell, 20. Rekvirera — — — ,21. Tills de ej
kunna mera, 22. Knoga hem på morgonkvisten.

Paus
tMusiß imatsalen.

Ändring af programmet förbehålles

Carl Jacohsen & C:o
Helsingfors,Mikaelsgatan 9.

um

MASKIN- &
REDSKAPS -AFFÄR

Stort lager,—
Snatu expedition.
Omgående örefsvar,
Kataloger gratis.
Agenter antagas,

2 G/ogatan 2
Obs.l Butiken 'öppentill
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Victor Hugo's dramer
som operatexter

Få författares arbeten ha så ofta
fått tjäna till stoff för operatexter som
Victor Hugos. Som bevis härför til-
låta vi oss följande sammanställning.

Själf skref Victor Hugo libretton
till Esmeralda, satt imusik af Ber-
tin ocli första gången uppfördiPa-
ris den 14 november 1839. Men
utom Bertin ha 7 andra tonsättarebe-
gagnat „Esmeralda"tilloperatext,näm-
ligen: Mazzucato, Mantua 1838, Po-
niatowski, Livorno 1847,Dargomijsk,
S:t Petersburg 1847, Lebean, Briis-
sel 1857, Campana, London 1862,
Fry (Notre-Dame de Paris'1,) Fila-
delfla 1864, och Vesterhahn, Chem-
nitz 1866.

Hernani har begagnats af 3' ton-
sättare: Gabussi, Paris 1834, Mazzu-
cato, Genua 1864 och Verdi, Venedig
samma år.

Konungen roar sig har endast fram-
kallat 1 opera: Verdis Eigoletto"
1851;

Lucrezia Borgia likaledes 1:Doni-
zetti 1834. „Maria Tudor- har tre
gånger satts imusik: af Pasini, Pa-
lermo 1843, af Kochperoff, Nizza
1869 och af Gomez, Milano 1876;

Angéle Malpieri har framkallat 2
operor 11 Giuramento" Mercadante,
Milano 1857 och La Gioconda,"
Ponchielli,Milano 1879.

Marion Delorme liar inspirerat 3
tonsättare: Bottesini, Palermo 1860,
Pedrotti, Triest 1865, och Ponchielli,
Milano 1885;

Buy Bias icke mindre än 6: Poui-
atowski, Lucca 1842, Besanzoni,Pia-
cenza 1843. Glover, London 1861,
Chiaramonte (M aria de Neuburgo"),
Bilbau 1862, De Giosa (Falco d'Ar-
les") och Marchetti.

Les Burgraves har inspirerat 2 ton-
sättare: Matteo Salvi, Milano 1845
och Orsini, Eom 1884.

,,Tiggarstudenten'
förbjuden

Då för någon tid sedan Mil-
löckers operett Tiggarstudenten f. f.
g. skulle uppföras iBrussel, blef re-
presentationen af en mycket egendom-
lig anledning förbjuden af polisen.
Stycket var nämligen i fransk öfver-
sättning instuderadt på en af de större
teatrarna därstädes, och man väntade
endast på en bekant parisisk operett-
sångerska, som åtagit sig att utföra
Bronislawas viktiga paiti. Men pa-
risiskan biel sjuk och uteblef. Då
stycket emellertid för öfrigt var full-
färdigt, beslöt den itrångmål försatte
teaterdirektörenatt låta en helt ung
och ovan sångerska istörstahast stu-
dera in Bronislawas roll. Men mu-
sikförläggaren hr Alwin Cranz, som
ägde besittningsrätten till operetten,
fann sig föranlåtenattöfvervaragene-
ralrepetitionenoch upptakte då till sin
stora förskräckelse hos Bronislawas
qvasirepresentant en så sällsyt före-
ning af alla möjliga omöjligheter, att
han på det bevekligastebesvor direk-
tören att vänta meduppförandet, tills
han hunnit skaffa sig en annan Bro-
nislawa. Då direktören nekade, vände
sig hr Cranz helt enkelt till polisen
ocli lät genom denna förbjuda före-
ställningen.

Det var således ej isedlighetens,— mirabile dictu — ikonstens in-
tresse som polisen uppträdde...Men
det är nu en gång så — af polisen
kan man vänta sig alt.

Kamps Kafé.

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

Program
Konungs-marsch Svenson.
Hälsning till sångarne, vals . . .Fahrbach.
Ouverture till op. Stradella ....Flotow.
Om blott jag har din kärlek . . .Buppé.
Potpourri ur op. Ernani Verdi.

Paus.
Ouverture till Titus Mozart.
Kornisch Heiter u. s. w., vals potp.. Schreiner.
Bland Fjelleu Heland
Mitternachts polka Wcddteufel.
Melodie-Bukett af publikens favorit-

nummer 8. Levy.

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