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Pris 5 penni

cProgramSladet
Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBI4N,
Teatrar och Konserter.FOTOGRAF

föränd- & Jbif- -*■„^
\fforsaßrinq )^±-*

> v1V JAtelier förporträttering.
Förlag af fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Kontor

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag<t{ Förlagaf finska vyer. 5*
Handel med fotografiska artiklar.

Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264.
Esplanadg.33.

-8- «/- /V. Carlander.s4

Fredagen den 19 Maj 1893N:o 58
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Fru Julia Håkansson

som som

Emma Searli

Stulen Lycka."
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Försäls-ringsalitietoolaset

SSL.J&.3L. £S *%TJSL.
MUSIK ■«-

Galoric-

SONDAGAR /
kl. 3—5 o. m. /$0'

W^\ \ /"KONSERTLeyys Kapell,

beviljar lifränte-, pensions-^utstyrsel- och lifförsäkringar af
alla slag på de fördelaktigaste vilkor mot billiga premier.
Bolagsordningen berättigar de försäkrade till andel i vinsten
äfvensom att vid bolagsstämma utöfva röst- och valrätt.

Försäkringsbelopp utbetalas om så önskas omedelbart ,
1 efter dödsfall. (Ifr. kl. 7.30 e. ni

Musik iMatsalen
alla aftnar efter w. 10. ♥—"""!111 1 1 1M111in11->^♥-»"! 11 1 1 1 1 111 111111!"*-♥—«"! 1 11111 111111111 1!"►- ♥-4«l 111 ►- v\^T H §KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSE |

UnionsgatanN:o 27.
tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA

och Kläden.
Trikoter, Doff/ar numera ovilkorligen

♥ » -4>n11 111 111 1 11miri»— ♥—4»i 11111111 1 i:i 11 1 1 1>»- ♥-4»iiiii.iii;ii:iiiiiiiiiiiii'»- ♥
MYÖWTÄÄ MEDDBLAB

den

-»* Sästa. ><~
"A^MSl^|M|||i Vid tanken på att beställa KLÄDER försummaicke att först se på. material

och taga reda på prisen hos 0. Öländer, SkildnadstorgetN:o 2.
Aleks.k. N:o 42. Telef. 627,

@65.! Endast 1 trappa upp. «QRartes <Ziis i&:o Fofografisha /Jelicr, NorraSK& 33,

Svenska Teatern.
Fredagen den 19 maj

Sista gästuppträdandet af
ctrMen JSoften Sealijfr.

Tillfälligheter.
Komediien akt af Otto Benzon. Öfversättning

PEESONEENA
Fröken
Doktorn Hr Berlin.
En tjänstflicka Fik Granqvist.
Handlingen föregårpå en egendomnågramil från Köpenhamn,

*) Frökens roll utföres af frökenSEELIG.

Stulen lycka.
Skådespel i3 akter af Giuseppe Giacosa. Öfversättning från

italienskan af Ernst Lundqnist.

PERSONERNA
Hr Wahlbom(.iulio Sciirli. ■mTTTTTTT^M

Iunna, hans hustru .
(■{Minna, deras dotter, ~>^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HGrefve Ettore Arcieri Hr Swedberg
FabrMo Arcieri, advokat, hans son ...... Berlin I
ProkuratorRanetti « CastegrenP
Slarta, tjänarinna Fru Salzenstem

Händelsen tilldrarsig ien liten landortsstadiItalien.
) Emmas roll utföres af Fröken SEEIIG.

Börjaskl. 7,30 och slutas omkr. 10,15 e. m,

STTFDE'B

FrökenLotten Seelig

Emma Searli

Stulen Lycka."

Iff^*" (Bsoar JEovins\



Arkadia Teatern.

Intet spektakel.

///. Fagerroos, A
Alexandersgatan 9.

G. E. LIMS BORSTBIHDERIAFFAR,
Alexandersgatan 46, CENTKALS HUS.

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

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

Conditori
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Teater-, Res- S Marinkikare.
Specialitet: Glasögon & Pince-r.ez.

-H Största urval. — Nya modeller, H'
PAUL DETTMANN, Optiker.
N. Esplanadgat. 3? (GöMes gård).

Nylands

badstuga,
13 Nylandsgat ;i

Telefon 1085,

Bekvämt, snyggt
och tidsenligt inredd
med billigareoch dy-
rare alla slags bad-
rum och ångskåp,
samtmotsvarande al-
la rättvisa anspråk
på god uppassning,
trcfnad och komfort.

K. A. Dahlins
fctstppåilj

4 Glogatan 4

Säljer billigast allt
hvad 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.

ilmil
Vladimirsgat. 13 och

Michaelsgatan 5.
Direkt importerade

WR.
N. A. Turdén.

Bernadotte— Bonaparte—
Beethoven

En sägen om general Bernadotte,
sedermera Karl XIV Johan, förmäler,
att han förmått Beethoven att skrifva-
sin Symfonia Eroka såsom hyllning
åt Napoleon Bonaparte. Historien sä-
ger emellertid,.att förhållandetmellan
Bonaparte och Bernadotte alltid var
tämligen spändt, och att Bernadotte,
som vid den tiden ännu omfattade
republikens sak, uttalade farhågor för'
Bonapartes ärelystna planer. Hela
historien om ursprunget af eroican är
endast grundad på Schindlers medde-
landen, hvilka ofta visat sig otillför-
litliga. Då sägnen emellertidallmänt
tagits för god, kan ju saken vara
värd en undersökning, ,hvarvid vi
stödja oss dels på Schindler själf, dels
på Beethovens förnämste biograf, Ale-
xander Wheelock Thayer.

Jean Baptiste Bernadotte kom som
fransk ambassadör till Wien den 5
Febr. 1798. Då etiketten icke til-
lät ett främmande sändebud att i
denna officiella egenskap göra eller
mottaga besök, så länge han ej form-
ligen var presenterad vid hofvet, så
iefde generalen under förstatiden helt
stilla. De som sågo honom, berömde
honom såsom srtig, lugn och blygsam,
och hans båda sekreterare Graudium
och Freville såsom mycket bildade.
En tredje person i hans följevar vio-
linisten Rudolph Kreutzer. Berna-
dotte hade då just fylt 34 år, Kreut-
zer var 32 och båda voro de gamla
nog för att efter sin smak och bild-
ning kunna uppskatta Beethovens geni
och glädja sig åt hans sällskap.

Att Beethoven således värkligen
umgicks hos ambassadören, är otvif-
velaktigt. Men nu till Schindlers be-
rättelse. Iförsta upplagan af sin
Beethovensbiografi säger han: För
sta idén till eroican skall egentligen
vara utgången från general Berna-
dotte, hvilken då var fransk gesandt
iWien och mycket värderade Beet-
hoven. Så hörde jag från flere af
Beethovens vänner. Äfven grefve
Moritz Lichnowsky, som ofta varmed
Beethoven iBernadottes sällskap, Lar
meddelat mig det." Vidare tillfogar
han, att Beethoven ännu 1823 nlifligt
erinrade sig, att Bernadotte värkligen
hos honom vakt första idén till Sym-
fonia eroica". Dess värrehar Schind-
ler i tredje upplagan af samma bio-
grafi förringat tillförlitlighetenisina
egna hågkomster genom att ytterli-
gare utbrodera saken på följande sätt:
I Bernadottes för notabiliteter af
alla stånd öppna salong syntes ock
Beethoven, hvilken redan förut gifvit
sig tillkänna såsom stor beundrare af
republikens förstekonsul. Från denne
general har den tanken utgått, att
Beethoven borde i ett tonvärk fira
tidsålderns störste hjälte. Ej långt
efteråt hade denna tankeutvecklat sig
till handling,"
Idet vidare förloppet af denna

symfonis historia ger# Schindler långa
utdrag ur Beethovens eget exemplar
af Schleirmachers öfversättning af
Plato. Beethoven ville —

■ menar
Schindler — hafva allting inrättadt
efter Platos republik och trodde, att
Napoleon ämnade göraså medFrank-
rike; däraf hans entusiasm för Na-
poleon"

Symfonien må nu ha tillkommit
huru som hälst — säkert är i aL.i
händelser å ena sidan att Bernadotte
länge sedan var aflägsnad från Wien.
innan den konsulariska regeringsfor-
men antogs iParis, och att å andra
sidan Symfonia eroica uppfördes i
Wien innan Schleiermachers Plato i
Berlin hade lemnat prässen!

ALEXANDERS TEATERN.

Intet spektakel.
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Cfa. ifgmann.
%&ofi* iStenfrycßeri,
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-i- Privilegieradt 1869, -i-
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Utför alla slags litografiska arbeten, såväl vetenskapliga
som merkantila. Rekommenderar sin Jseznigra.fislsa.a.£d.el-
ning förutförandeaf ill-u.stra.tioi3.er af alla slagenligtnya-ste metoder.

OBS.I Våra arbeten hafva rönt allmänt erkännandein- och utlandet samt tillerkänts flere pris. Profver stå gärna tillrtjtjänst franoo och gratis. q* <
{ p» Al
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500 Portemonäsorter,
75 Plånbokssorter,

1500 Blomsterkortssorter
finnas att välja på hos

Ostar 3F*rö"fcD©rs>
Kaserngatan 4ö,

8
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ILifförsäkrings Aktiebolaget1
1TH¥KJ.). Stockholm,
"7^ meddelar lif-, kapital ooh^Hj

lifränteförsäkringar."^ Thules vinstutdelning till de &»^ försäkrade uppnådde för år
°vS 1892 en summa af fe^

152,437 Kp. = Fmk. 212,802. ►>
°vg Genera/agent för Finland Wy\d^ 0. Th. Widerholm. E
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Brefkort från utlandet
— Upsala. Vid vårkonserten i

universitetets aula utfördes iår Wen-
nerbergs Stabat mäter," med samma
solister som senast iStockholm, un-
der dir. Hedenblads ledning och iton-
sättarens närvaro. Efter konserten
hyllades denne iuniversitetshusetsve-
Stibul af studentkåren med såDg och
ett lefve för „studentenGunnar Wen-
nerberg," som besvarade hyllningen
med ett vackert tal.— Köpenhamn. Kgl. operanhar
under förra månadens senare hälft
gifvit ;)

Faust," Barberaren iSevilla,"
Det var engång.. .", baletten„Wal-
demar" och pantomimen nStatuen" med
musik af Adolphe Davin, Kasinotea-
tern: Cornevilles klockor" och Prin-
sessan af Trapezunt", Folkteatern:
Lili." Af konserter kunna nämnas
en af Glass' konservatorium, Musik-
föreningens under hr. Pr. Nerudas
ledning med biträde af fröken- Tuxen
samt hrr Bielefeldt och Emil Holm,
vidare konserter af sångerskan frök.
Othilia Frisen och pianisten fröken
Hona Eibenschiitz.—

Paris. Å Stora operan, hvars
direktion sedan d. 7 april öfvertagits
af herrar Bertrand och Gailhard, har
Lohengrin" uppförts med titelrollen
uppburen af hr van Dyck, som entu-
siastiskt hyllades. Walkyrian" anses
kunna gifvas ibörjan på denna må-
nad. Opera comique ämnar upptaga
Monsignys Deserteur", som kommer
att gifvas tillsammans med en novi-
tet, nämligen Samt Saéns Phryne".
Societé pour instruments avent" hade
till hufvudnummer på sin sista kon-
sert D-moll-septett af Hummel och

POPUI<ÄR- KONSERT
i Brandkårshuset.

5 e. mMåndagen den 22 maj (annandag Pingst) k^^^^^^^^l
Benäget biträdande: Fru Hilda Castegren, magister K. Flodin samt

en oktett för blåsinstrument af Franz
Lachner.— Berlin. För förstagången upp-
fördes här d. äi/i af k. operan två
värk af Ant. Rubinstein, enakts-ope-
ran Unter Räubern" och baletten
Die Rebe". Af dessa, båda kom-
ponerade för ett tiotal år sedan, eger
baletten det största musikaliska vär-
det; operans text är af föråldradna-
tur, för tung och allvarlig i förhål-
lande till handlingen. Enskilda num-
mer omnämnas såsom genialiska, så
en fosterlandssång, en manskör och
spanska danser. Den närvarande be-
römde tonsättaren hyllades som van-
ligt med entusiasm.

— - Musikaliska akademins i
Stockholm bibliotek har af ko-
nung Oscar som gåfva fått emottaga
en värdefull samling nmsikalier, mu-
sikliterära arbeten och porträtter.
Bland musikalierna befinna sig åtskil-
liga orkesterkompositioner af den ori-
ginele literatörenoch musikern J. M.
Rosén, som afled vid 79 års ålder
1885. Hans stora effektfulla, här af
militärorkestrar utförda tonmålningar„Pompeji sista dag", „Slaget vid
Éarva" m. fl. torde äldre stockhol-
mare ännu ha iminne.

— Rudolf von Gottschalk har
skrifvit ett nytt femaktsdrama Grut-
enberg," som kommer att uppföras
på skaldens födelsedag den 30 näst-
kommande september, på stadsteatern
iLeipzig.

Ernest Irroy & C:o
W:m &

R. Nordraak.
F. A. Frieberg,
arr. E. Genetz,

arr. B. Kajanus

Pietro Mascagni,
E. Sehlstedt

C. Millöcker

Berignani

Dannström

W. H. Weit,
Bögh-Floäin.
C. M. Bellman

A. Edgren

Manskvartetter

cffoG qMi. Satzenstain.

Herman tSilcjtnann. cftcjenfuron
GLOGATAN Telefon 1535

Reims Champagne. Gonzales Byass & C:o lerez de
Geo Tait Oporto. Delius Fréres & C:o Malaga m. fl.

en 5-dubbel kvartet (f. d. M. M-':ter)

Pro gram:
Faedrelandssang
SkjönJomfrue
Finsk folkvisa
Som stjernan uppå himmelen så klar

(Med tenorsolo af undertecknad).

a) Ciciliana . . .
6) Om Julen (visa)

(Undertecknad)

Älska mig! (duett)
(Fru Hilda Castegren och undertecknad)

a) Blomsterflickan
b) Jag tror jag får börjaöfverge att sörja

(sångpolska)
(Fru Hilda Castegren)

Skarnbassen og Rosen
Og sneen den fög
Fredmans epistel N:o 82 -....-.
Dansk folkvisa (från Jylland)

(Med tenorsola af undertecknad)

Obs.! Första och sista afdelningen

la Frontera.

Öppet: Söckendagarkl.8-3 f.m. oth 5-9 e.m.
Sön- o. helgdagar „ 9-2 f. m.

y<yffi|py«yy«|^yj|p<y<y

åliti
SPIRITUOSAAFFÅR

13 Eriksgatan 13.
Rekommenderar sitt välsorterade

lager af
Oognstc,

Liliörer
Från Legler Pernod, Schweitz.

direkt importerad absint.
Alla varor absolut fin och ren smak.

IMnisieåini ém Bfeird» I*
Specialaffär för S

Modevaror & Kappor
it Damskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener directris.

*

Telefon n:o 23.Alexandersg. 48. Skfförsäljning.
Skräddarmästare M. RIIVTALiAS konkursmassas rikhal-
tiga lager utmärkt goda tyger, realiseras till inköpspriser och
derunder, alla slags kläder förfärdigas till billigaste priser,
för arbetsduglighet fullständig garanti.

JL <%. Saxdins *$olocjrafisfia cflfelier,
pgp Central Passagen, '^pgg

Billiga priser.Porträttering alfa dagar fr. 9— 3. Elegant arbete.

! K
, « > i, Nya < j^^. EekommenI

( derar sittvälförseddaf) g
Nirf= !laser af dr0$er' ke

-!!"*'* J mikalier, gummiva- j
i 4 ror, Farmaceutiska i
i handeln Jkä;ri> Desinfektions- »

Joch. konserverings C
I |.. '.

"— '
( medel, af alla slag; i

( Mioliaels- < billigaste priser. > I

Durchman.gatan 1

För Vårsäsongen:
Polska och Wiener-

Nitoiioar
af bästa fabrikat, till nedsatta, ytterst

låga priser, samt

S.ummi"Saloscßer
af den välkända prima sorten,istörsta

urval hos

K Lönnbeck,
Norra Esplanadg. 35, hörnlokalen.

flho Diverse rester realiserasytterstUDS. billigt.

Ledig annonsplats

®Rmans~*Rröé
i butikerna

Annegatan 20
Nikolaigatan 21.

c SOCIETETSHUSET,
som är helt och hållet renoveradt och hvars möblemang är ele-
gantochfullkomligt nytt, tippfyller allanutidensfordringar. Större
och mindre våningar och enskilda rum erhållas för bröllop,
middagar;supéer och sammanträden m. m.

j. c. Maexmontan



BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor: Unionsgatan 30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

Prenumeration å

<$ro<lram*<fölaéet
emottages iLcturents tidningsdepot N.

Esp/anadg, 35 (Wredes hus),

Prenumerationspriset är endast

/ marK imånaden
med hembärning.

Annonsera

Programbladet
den kända världens billigaste

annonstidning.

Carl Jacobs&n & C:o
Helsingfors,Mikaelsgatan 9

— Paul Heyses nyaste skåde-
spel ,Jungfru Justine" rönte vid
sitt förstauppförande å Miinchens Re-
sidenz-teater endast ringa framgång,
hvilken dessutom endast titelrollens
innehafvarinna, fru Dahn-Hausman,
åstadkorn genom sitt mästerliga spel.

— Malaria", Bichard Voss' nya
skådespel, har vid första uppförandet
iGotha rönt betydlig framgång. En
af hufvudrollerna spelades af Franzi-
ska Elmenreicli som gäst.

— IDarmstadt liar uppförts en
enaktsopera Wardhåmana", texten af
Leopold Schutter, musiken af kam-
marmusikus Bruno Velsner, båda med-
lemmaraf därvarandehofkapell. Ope-
ran mottogs med bifall. Musiken rö-
jer en mycket lofvande talang.

— En romantisk opera, Lorel-
ei," i tre akter af Alfredo Catalani
har nyligen med framgång uppförts
å Argentina-teatern iRom. Isyn-
nerhet första och tredje akterna vakte
bifall för sin melodirikedom, lyckade
instrumentering och dramatiska effekt.

— ItalienskoperaiBerlin. Den
berömdeitalienske kontrapunktistenoch
direktören vid kungl. musik-konser-
vatorietiNeapel, PietroPlatania,kom-
mer inom kort till Berlin, där hans
opera Spartaw" — för två år se-
dan antagen till uppförande — skall
gå öfver kungl. operans scen.

— Anna Fiihring, gift med f. d.
direktören vid K. operan iBerlin hr
v. Strantz, har efter ett framgångs-
rikt gästspel som Adrienne Lecou-
vreur och Sappho vid hofteatern iAl-
tenburg af härtig Ernst erhållitguld-
medaljen för konst och vetenskap'1.

— Arvid Ödman den omtykte
tenorsångaren, som berättats ämna hä-
danefter dela sin konstnärsvärksamhet
mellan operan och en skandinavisk år-
lig konsertturné, har nu genom kon-
trakt på två år blifvit fäst vid kongl.
operascenen iStockholm.

— Folkskådespelen i Meran.
Lördagen den 25 Mars ägde första
föreställningen rum af folkskådespe-
len iMeran. Icke endast huset var
fyldt ända till sista platsen, utan äf-
ven platsen kring detsamma var be-
lägradt af en stormänniskoskara, som
då den icke kunde få tillträde åtmin-
stone ville lyssna till musikens toner
och afvaktade uppmarschen af landt-
stormen, som var i antågande från
byarne igranskapet. Föreställningen
bevistades af grefven af Meran. Till
andra föreställningen annandag påsk
hade härtig Leopold Friedrich af An-
halt med sin familj, hvilken vistas
som badgäst iMeran, infunnit sig.
Äfvenså väntas ståthållareniTyrolen.
Vädret är ovanligt gynsamt. Enmoln-
fri himmel utbreder sig öfvernäjden;
mandlar och persikor blomma och än-
garna kläda sig ifrisk grönska.

En kinesisk opera ien akt
Öfverste Lumpus," gick nyligen öf-
ver scenen å Krolls teater iBerlin
och rönte bifall af den talrika publi-

OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

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

DAGLI S T A.
Bibliotek, museer och offentliga samlingar.
Universitetsbiblioteket alla hälgfria d. 12—3 och läse-

rummet 10— 3.
Folkbiblioteket s—B e. m; sondag, halgdag och halg-

dagskväll 4—7 e. m. .
Pedagogiska läsesalen och biblioteket isvenska fruntim-

mersskolan onsd.och lord kl. s—B e m.
Universitetetsskulptursainlmg, laboratornhuset,onsd. och

lord kl. I—2 e. m. samt söndagar kl. 2—3.
Studentafdelningamas etnografiska musem (Unionsgatan

20), sond. 12—3, onsd. o. fred. kl. 12—2.
Konstföreningensmuseum iAteneum alla dagar 12—3
ExpositioniAteneum af utländska taflor kl. 12—3.
Föreningens förkonstfliten museumöppetalla dagar 12—3

Banker, Post, Telegraf och järnvägar.
Börstimme ihandelsgillets lokal.12— 1.
Finlands bank 10—2 vexelkont.10—2.
Privata bankerna 10— Va3 °- 5~6-
Postsparbankerna hälgfria dagar10—2, 4—7; liälg- o. sön-

ga(jB—ll. filialerna de tider, dessa hållas öppna
Kapital-o. Lifränteanstalten, Alexandersg13, 2—3 o. 5— G.
Sparbanken, Skilnaden 2. 6—7. — Afdelningskontoret,

Boulevardsg.40, 9—2 o. 5—7.
Postkontorets expeditioner: för emottagning af enkel

korresp. 7 f.. m.— B e. m. (hälgdagar B—l 2f. in.); för afg.
rekom. och värdeposter 10 f. m.— B e. m., förank. poster kl.8
f_ m._ 6e. m. (hälgd. bägge öppnaB—ll f. m.) Poststationen
vid bangården x/fi— 12 f. m. o. 2—B e. m. (Sön- o. hälgdagar
en half timme före posttågens afgång.)

Telegrafcentralstationen (Glog. 1) hela dygnet. Filialsta-
tionen (S. Magasinsg. 4) kl. 9 f. m.— 9 e. m.

Järnvägens godsexp. 8 f. m.— 6 e. m. (söndagkl. B—lo
f. m.): stationskont. 7 f. m.— B e. m. (söndagarpassag. tåg
tiderna^: ilgodsexp. 7 f. m.— 7 e.m. (söndagar 7—lo f. m.)
Atg. tåg: kl' 6 f. m. godståg till P:burg, Wstrand; 8 f. m.

pass. tåg Borgå, Wasa, U:borg 9: f. m. pass. tåg Hangö,
Åbo, Kotka, W:strand, P:burg; 10:50 f. m. godståg
Wiborg; W:strand: 3:10 e. m. pass. tåg Riihimäki 6
e. m. pass. tåg T:hus, T:fors; 8 e. m. pass. tåg Borgå,
S:t Mickel,Kotka P:burg.

Ank. tag*: kl. 9:6' f. m. pass. tåg från Riihimäki:9:45 f. m.
pass. tåg från P:burg, W:strand, Kuopio. Kotka, Borgå;
12:40 e. ni. pass. tåg T:fors; 4:30 e. m. godståg Riihi-
mäki; 9:45 e. m. pass. tåg U:borg, Wasa. Hangö,Borgå;
10:30 e. m. pa.ss. tåg P:burg, Wiborg, W:strand. S:t
Michel, Kotka, Åbo.

res
O

Hörnet af Henriks- & Brunnsgatorna

3*l Bronsartiklar" «— c

c» och
§ft* åliiiii-satoor*
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CIGARR-IMPORT-AFFÄR.Ilur f N. Esplanadgatan 25. Helsingfors
>--#Axel Palmroos

HelsingforsVIN &
Spirituösa- Lilla Mekaniska färbtai

affär. Alexandersgatan 48, invid Passagen
Telefon 1621

Speciel

Inregistr. Varumärke

re Jacob Reincke. w

2 @igarrßanéel «
■^ Glogatan N:o 2. Telef. 1188,

0 Hemgjorda papyrosser i lådor om o
250 st. å 2 50. In- och utländska

ft Cigarrer. Papyrosser, rök och _
tuggtobak

Ledig1 annonsplats

ialla brukliga format, I
PAPPERSPÅSAR i
bruna, gråa och. hvita, Bl
siiljastillbilligastepriser^^parti 9
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H:fors 1893. Huvudstadsbladets Nya Tryckeri

BORDEAUX
VMj^^tL Alla till facket hbrand^jemontarbetfin

827. Godt arbetemEsplanadg, Billiga priser!

MASKIN- &
REDSKAPS-AFFÄR.- Stort lager. —
- Snål expedition. -
- Omgåendebrefsvar.-- Kataloger gratis. -
- Agenter antagas. -

Försilfring, Förtenning, Förnick-
ling. Eeparation af Velocipeder,
Kokkärl, Husgerådsartiklar. Lås och
Nycklar m. m.


