
Pris 5 penni

Programbladet
DANIEL NYBLIN.

POTOGKAF.
Atelier för porträttering.

Förlag af fotografier efter finska konst-
närers arbeten.

4< Förlag af linska vyer.!♥
Handel med fotografiska artiklar.

Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264,

N:o 48

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Onsdagen den 26 April

Strand- & Mif-

Kontor
V.Esplnnadg.33.
J. N. Carlander.

1893

■ 4 Operett i"'! akter. Musiken af C. Millöcker.
Personerna

y&W*SL- VÉf&»- _.
i.i2,?LSIrJCFORs

Fru Castegrén

Yandergold, en rik amerikanare Hr Salzenstein.
Tobias Quikly, impressario „ Eiégo.
Professor Dryander „ Larsson.
Harriet, hans niéoo, medicine doktor Fru Castegren.
Baron Frithiof Grisfoth, svensk ädling Hr Wahlbom.
Ingeborg, hans kusin Fru Salzenstein.
Catalucci, tenor Hr Precht.
Brostoloneitalienskbassångarefr.Hamburg „ Malmström.
Holmes, advokat „ Berlin.
Hilly,hofmästare, J i „ Wilhelmsson.
Jonatkan, kock, / hos Vandergold, : .. Castegren.
Molly, köksa J ( Fru Molander.
Walcker, Hr Siljander.
Lady Hopkins Fru Precht.
Jilowitz, ] Hr Berlin.
IHdde, ( , J „ Lind.
Kecket, | sporters Siljander.
H tton, J „ Ljungberg.
Miss Big, \ ( Fru Wahlbom.
Miss Flirt, Frk Grassimowitsch.
Miss Hunt, studentskor jBostons uniVersitetet. . " Stjagofi\
Miss Bly, „ Granqvist.
Miss Grant, , Hellman.
Miss Pott, Fm Precht.
Eu Sheriff Hr Malmström.
En förvaltare „ Beckman.
S^}«n^-8«-» { : b=^.

Gäster. Turister. Tjänare. Lakejer. Negrer. Kineser. Uppassare.

Harriet

Stackars Jonathan."
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BRANDFÖRSÄKRINGAR.
Aleks.k. N:o 42. Telef. 627.
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-i TI. BTUI)E'S

KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERiRÖRELSE i
Unionsg-atanN:o 27.

tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Dofflar
och Kläden.

Svenska Teatern.
Onsdagen den26 -A.^>i*il

STACKARS JONATHAN

Händelsen tilldrager sig: l:sta akten iVandergoldspalats iBoston; 2:dra akten ien
af Monte Carlos salonger; 3:dje akten på en sommarvillautanför Newyork.

Ivåra dagar.

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

■.■ :'o-

FörsälirinssaJitleToolaset
XraL JtrtSk* JsLm JSTm \f JtzatL.

beviljar lifränte-, pensions-, utstyrsel- och lifförsäkringar af ]{§
alla slag på de fördelaktigaste vilkor mot billiga premier, jf!
Bolagsordningen berättigar de försäkrade till andel i vinsten W
äfvensom att vid bolagsstämma utöfva röst- och valrätt. (I

Försäkringsbelopp utbetalas om så önskas omedelbart (|
efter dödsfall. ( %
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79^å^ 'U2-.else^Cfors

Fru Molander

Molly

Stackars Jonathan."'
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Vid tanken på att beställa KLÄDER försumma icke att först se pä material
och taga reda på prisen hos 0. Öländer, Skilnadstorget N:o 2.

£ ovilkorligen den



ORKESTERFÖRENINGEN.

Sociefefshusei
Tisdagen den 25 april.

Program
Jubel-Ouverture
La Fileuse . .

Weber.
Mendelssolm

Intermezzo Sii^Vjnico^u^,XW^erja
WavoiieM

Masoagni
Bach.

PAUS
Goldmark.
Meverbeer.

Ouvorture Sakuntala
Aria ur op. ..Robert"

PAUS
(FrökenHelene SusolikoiF.)

Tschaikowskv
Liszt,

Romeo och Julia
Ungersk ltajisodi N:o fi . . .
Zug »ler Frauen ur Lohengiin"
Hochzeitszug ....... Wagner.

Rubinstein,

Konserten börjar kl. V2B e. m
Robert Kajanus

OTHSHI&Bi;
7v"

'

Hj. Fagerroos,
Alexandersgatan 9.

C. E. LINDGRENS BQRSTBIMDERIAFFAR,
Alexandersgatan 46, CENTRALS HUS.

Alla sorters finare och gröfreBorstbincleriarbe-
ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätt-
"■■..ll.ll.. T iMiMirm

" tr ■ ■i- ni i'^^^^^^^^^^^^H
C. £■ Lindgren

I OBS.!

rekommenderas för slutna sällskap.
Conditori
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Teater-, Res- Marinkikare.

Specialitet: Glasögon & Pinoe-nez.
r*3 Största urval. — Nya modeller. H'

PAUL DETTMANN, Optiker,
N. Esplanadgat.37 (Göhlesgård).

Nylands

<BaåsTuga,
13 Nylandsgatan 13

Telefon 1085,
Bekvämt, snyggt

och tidsenligt inredd
med billigareochdy-
rare alla slags bad-
rum och ångskåp,
samt motsvarandeal-
la rättvisa anspråk
på god uppassning,
trefnad och komfort.
/@-(f>-01-|#'@-(^

I.A. DaUiis
fajglpÉl,

■i Glogatan 4

Säljer billigast allt
hvad till en väl för-
sedd drogeriaffär börer.

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

ILTUR,
Vladimirsgat. 13 och

Miehaelsgatan 5,

Direkt importerade

VINER.
N. A. Turdén.

Brefkort från Budapest
Budapest d. 29 mars.

På National-teatern uppfördes för
några dagar sedan för första gån-
gen treakts skådespelet Die Entsa-
gung" (Försakelsen") af Wilhelm
Karczag medåtgjord framgång. För-
fattaren tillhör de mest begåfvade
medlemmarne af Ungerns skrifställa-
regarde. Hans skådespel behandlar
med stor djärfhet och lyckligt grepp
grundtemat i nDon Carlos", öfver-
flyttadt på moderna sociala förhållan-
den. En skicklig scenföring, ett för-
nämt språk och ett förträffligt åter-
gifvande förhjälpte skådespelet till
en ovanlig framgång, den första
under denna säsong, under hvii-
ken nästan alla National-teaterns nyhe-
ter fallit igenom. Damerna Markus-
Pulsyky, Esillage och Prielle äfven-
som hr Ujhazy är författarenisan-
ning mycken tack skyldig, ty dessa
konstnärers samspel hjälpte ofver
mången svårighet iskådespelet.— Ungerska vetenskapsakade-
mien har vid sitt senaste samman-
träde fattat beslut om utdelandet af
grefve Telekis pris för det bästa
teaterstycke (100 dukater). Tolf lust-
spel hade inkommit, bland hvilka det
af Arpad v. Berczik nDer Papa"
enhälligt befens förtjänt af priset.
Nämdens utlåtandebetecknar detsom
ett värkligen skrattretande lustspel,
rikt på upptåg, lustigt, men dock
ingen Posse" och framhåller, att det
fullkomligt motsvarar en lustspeltea-
ters fordringar". Berczik har denna
vinter haft synnerlig lycka med sina
arbeten; endast för några veckor se-
dan vann han det stora Garaiskapri-
set (1,500 floriner) med lustspelet
Die neue Mode".

Pianomusiken i vårt
århundrade

IV.
Så genomgripande som Liszt har

ingen virtuos förr eller senare värkat.
Eedan öfverflyttandet till pianot af de
så mäktigt honom anslående symfoni-
erna och ouvertyrernaafBerlioz,Beet-
hoven och Weber, hvarvid orkester-
effekterna på ett förut obekant sät
gjorde sig gällande, vakte uppseende
Vidare uppstälde han nya regler för
pianospelet, förkastadedemsom under
århundraden varit antagna och blef
äfven isina idéer understöddaf den
alt mer och mer fullkomnade piano-
fabrikationen. Den bekante musik-
skriftställarenEhrlich yttrar sighärom
sålunda: nFordringarna på enmodern
pianist äro med afseende på de upp-
gifter, som föreligga ivärk af Liszt,
Schumann, Brahms m. fl., rent af
enorma. Intet studievärk är oss be-
kant, hvilket genast från första bör-
jan afser att utbilda fingrar och hän-
der så att dessa anspråk kunna säkert
tillgodoses, och detta påmöjligast kor-
ta väg —

såsom det höfves idenna
ångans och elektricitetens epok. Från
Carl Philip Em. Bach, som isitt be-
kanta värk Versuch über die wahre
Art Klavier zu spielen", skapade det
första metodiska värk af detta slag,
till Turk, Clementi, Cramer, Hummel,
Czerny och på senare tidKöhler,häf-
va såväl tekniken i sin helhet som
särskilda delar däraf behandlats itill-
räkligt många värk, och de skola
behålla ett visst värde, ty de ha ut-
rättat nog för sin tid.

Men Liszts exempellösaproduktion
gjorde på visst sätt enny grundlägg-
ning af tekniken behöflig, och då den
store mästaren endast genom person-
lig undervisning meddelade hemlighe-
terna hos densamma åt sina lärjungar,

ORKESTERFÖRENINGEN.

Societetshuset
Torsdagen den 27 april

FiflliiliKIl!
Närmare framdeles

Robert Kajanus

tRoR* iSfanfrucßarif f^s

— ~^- Privilegieradt 1869,

<&

Utföralla slags litograflska arbeten, såväl vetenskapliga
som merkantila. Rekommenderar sin lcem.igrra.fi.33Ea. a.£ä.el- j
aaiaig1 förutförandeaf iliustratioaei af alla slag enligt nya-ste metoder.

OBS.I Vara arbeten hafva rönt allmänt erkännande \\in- och utlandet samt tillerkänts flsre pris. Profver stå gärna till
rgtjänst franco och gratis. fe-J
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500 Portemonäsorter,
75 Plånbokssorter,

1500 Blomsterkortssorter
finnas att välja på hos

Osliar Fröberg,
Kaserngatan 46
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Stockholm,

meddelar lif-, kapital och fe"^ lifränteförsäkringar.
Thules vinstutdelning till de yfl
försäkrade uppnådde för årJB
152,437 Kr.= Fmk. 212,80^9

Generalagent för Finland

0. Th. Widerholm. M

K-



ALEXANDERS TEATERN.
(Regie: Axel Gollin.)

Tisdagen den 25 april kl. Va 8 Vi 11 e. ni.

<& c 6 ffiöpsföres fälining.
För första gången

ERIK XIV.
Skådespel i5 akter (afdelade itablåer) af Johan Börjeson.

Nya dekorationer af C. Gfrabow

Personerna
Konung Erik XIV Herr S. Malmgren.
Hurtig Johan, hans broder Herr Smitt.
Prinsessan Cecilia, lians syster FruLundström.
KatarinaJagellonica, Johans gemål . . . Fröken Adelstam.
Katarina Månsdotter Fru Hjorth.
Svante Sture Herr Hj. Sjöberg.
Nils Stare, hans son Herr Asplind.
LejonlmiYud Herr Blom.
Stenbock Herr Smitt.
Bnrréus Herr Widberg.
GöranPerson Herr Collin.
Hans hustru Fru Collin.
Deras son ....._____

En ledamot af kongl. nämnden Herr Johansson.
Härtigarnes sändebud Herr G. Sjöberg.
Velamson Herr Lundström.
En page hos konungen Fru G. Sjöberg.

Konungens lille son. Hofmän. Hofdamer. Tjänare,

måste vi betrakta dessa lärjungars re-
produktioner såsom specielt Liszt'ska.
Den för sin konst beklagligen altför
tidigt hädangångne Carl Tausig är den
egentlige aposteln för den Liszt'ska
bravuren; hvad som förr åstadkorns
på den långa vägen genom en mängd
etyder, försökte Tausig att frambrin-
ga, så att säga, medelstkomprimering,
idet han uti sina.;Tägliche Studien"
sammanhopar svårigheterna, låter dem
omedelbart följa på och hvarandra,
hvarigenom han bättre tillgodoser
en tidsanda, som sträfvar efter hastiga
resultat på kort tid.

Jämte Liszt, som isina stora ety-
der och paganinistudier väl har åstad-
kommit det mest storartade ifråga
om tekniska uppgifter, har man vid
sidan af Tausig äfVen att nämna An-
ton Mubinstein, Hans von Biilow och
närmast dessa kan välivår tid ställas
Eugen d'Albert. Johannes Brahmsvilja
vi ställa särskildt; han har riktatpia-
notekniken, såsom hans biograf Dei-
ters yttrar, med passager och harmo-
niska gångar i vida grepp samt för-
bindelse afmycket olika rörelser. Huf-
vuddraget ihans teknik är melodiens
konstfulla inneslutande irörliga figur-
värk, polyfoniens öfverflyttning på pia-
not. Han frambringar häruti en öf-
verraskande värkan, idet man tillika
djupt beröres och fängslas af än fan-
tastiskt sväfvande, än ljuft melodiska
bilder, dem här ett märkvärdigt enkelt
tema framkallar, och hvilka emellertid
äro genomträngda af djupt allvar och
mäktigt framträdande energi." Idet
lilla som det stora, yttrar sig Brahms
såsom härskare i melodiens rike, och
öfveralt visar han det stränga, kan-
ske altför stränga allvaret, som åter
igen för tanken tillbaka på den bana,
som Beethoven beträdde ibörjan af
detta årbundrade.

ALEXANDERS TEATERN.
(Regie: Axel ColSin.)

Torsdagen den 27 april kl. VaB— Vall e. in.

Den Puckelryggige.
Afventyrsdramai 5 akter (l:a, 2:a, 4:e och s:te akterna afde-
lade itablåer) afPaulFéval. Friöfversättning fr. franskan.

Personerna
Härtigcn af Orleans, regent af Frank-

rike Herr Smitt.
IfArgenson, vice kansler Herr Blom.
Hiirtigen afNevers Herr Asplind.
Blanche (le Caylus Fru Lundström.
Blauche (le Nevers, deras dotter. . . Fru Sjöberg.
Gonzague, härtig af Mantua .... Herr Hj. Sjöberg.
Peyrolles, hans intendent Herr Böttger.
Ckaverny, markis Herr G. Sjöberg.
Navailles, vicomte Herr Widberg.
Henri de Lagardere Herr Collin.
de Bréant, kammarherre hos regenten. Herr Asplind.
Cocardasse, !«.,, / Herr Lundström.
Passepoil, / faktma,tare . . . . |Herp g _ Malmgren.
Staupitz, bandit Herr Smitt.
Flor, zigenarflicka Fru Hjort.
Martine, värdshusvärdinna FrökenAdelstam.
Carrigue, löjtnant Herr Widberg.
Tonio, Lagarderer tjänare FrökenE. Carlsson.
Madeleine, kammarfru hos hertigin-

nan FrökenAdelstam.
Fru Lacroix,hustru hos Gonzague. . Fru Collin.
Banditer. Soldater. Vakt. Hofherrar ochhofdamer. Betjänter.
(Handlingen föregår iFrankrike under Ludvig XV:s minder-

årighet. Mellan andra och tredje tablån anses femton år
hafva förflutit.

Skådeplatsen.

1. Värdshus vid spanska gränsen. 2 Vallgrafven vid
slottet Caylus. 3. Vapenbutik iSegovia. 4. Ett rum hos här-
tigmnan. 5. Runi hos Lagardére iParis. 6. Festsal iPalais
Royal. 7. Vid Seinens strand iParis. 8. Sal hos härtig Gon-
zague. 9. Vallgrafven vid slottet Caylus.

Lördagen den 29 April: nästa föreställning.

dferman cfiilcjmann. dlgenfurQu
GLOGATAN 6. Telefon 1535.

Ernest Irroy &Co Reims Champagne. Gonzales Byass & C:o lerez de la Frontera.
W:m & Geo Tait Oporto. Delius Fréres & C:o Malaga m. fl.

-SJ

Öppet: Söckemlagarkl. 8-3 f.m.oth s— 9e.m,
Sön- o. helgdagar 9-2 (. m.

<SjSit|p<SijiiS^Si<S<SiiSiiS^j^

AfljBBi BB Ä Wi Illiifli
SPIRITUÖSAAFFÄR

13 Eriksgatan 13
Rekommenderar sitt välsorterade

lager af
Cognac,
Horn,

Liliörer
Från Legler Pernod, Schweitz,

direkt importerad absint>
Alla varor absolut fin och ren smak

*SSS!S!S!SSy§!S!SSSS!I

Specialaffär för

Modevaror &
)* Damskrädderiet står under ledning af en skicklig "Wiener directris. $/

Telefon n:oAlexandersg. 4?. Slufförsäljning. 23.
Skräddarmästare M. RIHTALAB konkursmassas rikbal-
tiga lager utmärkt goda tyger, realiseras till inköpspriser och
derunder, alla slags kläder förfärdigas till billigaste priser,
för arbetsduglighet fullständig garanti.

<%. c*. Saxelins *$otocjrafisßa dlfelier,
fpgr~ Central Passagen. "^^

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

"^*"
=JK «—*———#

Nya

w.O/ <iJJ »*'»

w
WHF" Rekommen-g

Iderar sitt välförsedda) \< lager af droger, ke-II
J mikalier, gummiva- [
( ror, Parmaoeutiska ( |< kärl, Desinfektions- " I
J och konserverings \S morlo] nf ..] 1., s],lp-: » ,

handeln

Micliaels-

W\ Ost Dupchman.gatan 1

é.ww

För Vårsäsongen:

SJtODOA
af bästa fabrikat, till nedsatta, ytterst

lågapriser, samt
&;ummi~Saloscßer

af den välkända prima sorten, istörsta
urval hos

K
Norra Esplanadg. 35, hörnlokalen.

flho Diverse rester realiserasytterstUUS. billigt.

(§Rmans~*Bröé
ibutikerna

SOCIBTBTSHUSBT,
som är helt och hållet renoveradt och hvars möblemangär ele-
gantochfullkomligt nytt,uppfyller alla nutidensfordringar. Störreoch mindre våningar och enskilda rum erhållas för bröllop,middagar, supéer och sammanträden m. m.

C. Maexmontan.

Polska och Wiener-

Lörwbeck,

Ledig annonsplats

Annegatan 20
Nikolaigata 21.



BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor: Unionsgatan 30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

Kamps Kafé

Ilevys orkester.
Torsdagen den 27 april kl. 7,30 e. m.

Afskedskonsert.

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,Mikaelsgatan 9,

Inregistr. Varumärke.

MASKIN- &
REDSKAPS-AFFÄR.- Stort lager. —- Snål)]) expedition. —
- Omgående örefsvar.

—- Kalaloger gratis. —- Agenter antagas. —

JAKOB REINCKES
Qigarr/ianåel

2 G/ogatan 2.

Oås.! Butiken öppen till C!
kl. ii e. m. Q

Ledig annonsplats.

I <förefKuvert \
i ialla brukliga format, I

PAPPERSPÅSAR I
, bruna, gråa och hvita, ,
; säljas till billigaste priser, iparti !
I ocli minut i !

3 IC Alexandersgatan IC EI 13 Atlas. 10- I\ Obs.! Eget rabrlkat. |
g Firmatryck utföres billigt. fe

HERMAN
TILGMANN,

S-log-a/tern
S.

Telefon
IS3S.

Generalagentur
för

Champagne
Ernest
Irroy
i

C:o,

Copac
Girard
t

C:o,
liqnenr
La

Grande
Ghartreuse.

Teater och Musik.
— På k. hofteatern iMiinchen

ägde nyligen första föreställningenrum
af Karl Bleibtreus femaktsskådespel
Bonaparte", hvilket framvisar den
djärfve eröfrarens uppåtgående lycko-
stjärna ända till den tidpunkt då Bo-
naparte segerrik återkommer från det
italienska fälttåget och hela Paris hyl-
lar honom. Stycket skördadealt från
första akten starkt bifall, hvilket yt-
terligare stegrades ända till slutet.

— På Nya teaterniLeipzighar
för första gången uppförts det nya
lustspelet nEn palatsrevolution" af
Richard Skowronnek och mottogs med
bifall. Titeln synes antyda ett histo-
riskt-politiskt stycke; men detta är
ingalunda fallet, lustspelet rör sig in-
om journalistiska och vetenskapliga
kretsar.

— Die Unehrlichen", ett nytt
skådespel af Rovetta, öfversattpå ty-
ska afEisenschitz,gjorde vid sitt första
uppförande på stadsteatern iBrunn
ett djupt intryck; de spelande inro-
pades upprepade gånger efter alla tre
akterna.

— Skådespelet Im Forsthau-
se"' af Richard Skowronnek, förfat-
taren till det nyligen med framgång
gifva stycket ,;Palatsrevolutionen",
har rönt lifligt bifall å hofteatern i
Dresden

— Dödsfall. Hr Eudolf Freny,
mångårig medlem af operan iHam-
burg, har aflidit ilunginflamation. Den
aflidne var bördig från Österrike och
hetteegentligen Freysauff v. Neudegg.
Han var en utmärkt basbuffo och lof-
ordades på sin tid mycket afRichard
Wagner.

— Skådespelaren La Roche vid
Théåtre francais iParis har blifvit
utnämd till riddare af hederslegionen
med anledning af hans 25-åriga tjänst-
göringvid nämda teater.

— Hyllning åt Verdi. Senaten
har vid en af sina sessioner ägnat sin
medlem Giuseppe Verdi en vacker
hyllning. Innan man inlät sig på dis-
kussion ombankfrågan, togMoleschott
till ordet och yttrade: Jag vet, att
jag föreslår något ovanligt, men jag
anser att vi icke böraskrida tillvåra
arbeten utan att en röst till Giuseppe
Verdi uttalar senatens hyllning, icke
en af de vanliga officiella lyckönsknin-
garna, utan en innerlig, äkta italiensk
hyllning. Ty Italien och konst äro
ju endast två olika ord församma be-
grepp, och Verdi har med sin förtrol-
lande konst afslöjat de djupaste poeti-
ska mysterier, som honom förutan icke
skulle varit tillgängliga för den stora
allmänheten. Nu har han äfven öf-
versatt den egendomligaste af skalder
till det stora världsspråket: melodier-
nas språk. Innan Verdi officielt in-
trädde idenna korporation, tillhörde
han oss redan som en af landets pryd-
nader. Han har förädlat våra seder,
förskönat och lyckliggjort vårt lif."

Sedan Moleschott slutat, tog äfven
senatens president ordet för att för-
klara, att Verdi proklamerades som
fäderneslandets stolthet samma dag
han utnämdes till senator.

OBS! De armaste dagarne uppträda ya arsister.

Brunnshuset.
Alla aftnar fr. kl. half 8 e. m

Konsert och farisé-Föreställning.

gProgram:
I—4. Musik.
5. Uppträdande af Fröken Elsa Wall}'.
6. „ „ Herr Otto Fuchs, komiker,

7. n „ Fröken Elvira Russel.
8. „ Fröken Elsa Moser.

15 minuters paus
9—lo. Musik.
11. Uppträdande af Fröken Elsa Wally.
12. „ „ Herr Otto Fucbs, komiker
13. „ „ Fröken Elvira Russel.
14. „ „ Fröken Elsa Moser.
15. „ Madame Maria Pacra.
16. Slutmarsch.

ESixtré 1xaaeirls..

Accompagnementet utföres af Hr Karl Jenke från Wien

Ändring af Programmet föibehdlles.
<3ti. fjCåfiansson.

OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

HufVudkontor:Unionsgatan 30, Telefon 1481.
meddelar försäkringar mot OLYCKSFALL.
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Axel Palmroos
VIN &

Spirituosa-
affär.

Specielt stort la-
ger af

BORDEAUX
VINER.

N. Esplanadg. 27

lya fralpiili
Hörnet af Henriks- & Brunnsgatorna

Specialaffär för skridskor,
Patenierade skrindskoremmar

Bronsartiklar och aluminium-saker till
inköpsprisibrist på utrymme.

Stort, väl sorteradt lager athusger&ds'
artiklar till billigaste priser.

Teodor BaltSGheffsky.

IErnst Bruno <
| CIGARR-IMPORT-AFFÄR. |

> /V. Esplanadgatan 25. Helsingfors, k

Helsingfors

Lilla Mekaniska Värkstad
Alexandersgatan 48, invid Passagen.

Telefon 1621.

Försilfring, Förtenning, Förnick-
ling. Eeparation af Velocipeder,
Kokkärl, Husgerådsartiklar, Lås och
Nycklar m. m.
Alla till facket hörande remontarbeten,

Godt arbete! Billiga priser!
H:fora 1893. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri,


