
Pris 5 penni.

cffrogram~€s/aåef
Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBLIN. Teatrar och Konserter.FOTOGRAF #^vA. (W*Å
Atelier för porträttering.

Förlag af fotografier efter finska konst-
närers arbeten Kontor

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag»K Förlag af tinska vyer. 5»
HandeMne^fotografisUa artiklar.

HTelefon N:o 264.
N.Esplanadg.33.

-1- J. N. Carlander.
">">

Fabiansgatan N:o 31,

Fredagen den 10 Mars 1893N:o 30

Svenska Teatern.
Fredagen den 10 mars

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

ning af Harald Molander

Personerna

Fru Halm, enka etter en ämbetsman....Fru Salzenstein.
SvanhiJd,! J „ Håkanson.

|hennes döttrar :
Anna, J [ „ Bruno.

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

Frökeu Skate, lians fästmö Fru Preclit.
Stråman, prost trån landet Hr Biégo.
Fru Stråman, hans hustru Fru Wahlbom.

Familjer. Tanter. Förlofvade par. Studenter. Stråmans
åtta små döttrar. Tjänare

Handlingen föregår på fru Halms sommarnöjevid Dram-
mensve]ci

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

Biljettpriser: Partcrre 4,50; 4,—; 3—; Part. gäll. 3,—; Avantsc. 25,—; Part.
loge 4,— ;IRad. fond 4.50; Sida 350;IIliad ioiid 2,— i Sida 1,50; Ayantsc

20,-;111 Kad fond I,— ;Sida 1,-;Uall. 0,50; Avantsc. 10,— M. |

jfftusi-Hccoßs

Fru Katri Rautio

FruRautio. hvarsursprungliganamn
är Wendla Katarina Bengtsson, är
född i Petersburg den 10 februari
1864. Ar 1880 engageradeshon vid
härvarande finska scen under konst-
närsnamnet Katri Aalt"la, hvarefter
hon år 1883 ingick äktenskap med
skådespelarenEautio. Bland de många
roller den framståendeskådespelerskan
synnerligen törtjäni-tfullt kreerat må
nämnas: Portia (Julius Caesar), Irja
(Tuukkalan tappelu), Ottilia Fridlund
(Kuuluisia naisia), lady Teazle (Par-
jauspesä), Elina (Elinan surma) m. fl.

Suom. Teaatteri.
I'erjantaina Maaliskinni 10 p:nä

näytellään

å IM0.
Runo s:dessä näytöksessä (6 kuvaelmaa). Kirjoitti J. H.

Erkko Suomalainen alku

HENKILÖT :

Väinö 1 Benjamin Leino.
Pellerro Niilo Stenbäck.
Kouki ... .., Emil Falck.
Siira I VMnohusia Eobert Reino.
Kylli Helga Corander.
Ylli Hilma Liiman
Vanlia Jouko 1 Aleksis Rautio.
Tama Naémi Kahilainen.
Nnori Jouko Kaarle Halme.
Aino Olga Poppius.
Kirri Knut Weckman.
Sormo Toukolaisia Hemmo Kallio.
Purmo Joukolaisia . . Evert Sutinen.
Mella, Kirrin äiti Mimmi Lähteenoja.
Airi Olga Salo.
Sinikka, orjatyttö Saimi .Järnefelt
Erisimmäinen kyläntyttö Kirsti Sainio.
Toinen kyläntyttö Hanna Kunnas.

Kansaa.
Tapaus: Suomessa heimosotien sankariaikana.

Näytäntö alkaa kilo V2B Ja loppuiikilo y2ll

2,50; Part. loge 3,— ;Toisin riy. 1,50;
IKiT. 3,-; L. 1, 8, 10:18,-; L. 2 10,— ;

Piljettien hin. Parterre 3,50; 3
—

I,— ; Kall. 0,75; 0,50; Ork. 2,-;
L. 3—7, 11—16: 12-;L 9: 24,— M.

STAHLBERG'S FÖ T Ö"G Fl SKA ATELIER HELSINGFORS,
Alexandersgatan N:o 17

kl. H—ii h. in.

Middag å 8bl

KONS*.Levys Kapell
i 3rX:

alla aftnar
från kl. 7.30 e. m.

etter kl. 10 e. m

♥Ernst Bruno 4
4* .. f

C/GARR-/MPORT-AFFAR."* N. Esplanadgatan 25. Helsingfors. <

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

y. C. Maexmontan
" -4*lllllll ll11111llllll.»- " -4-11111111l111|llllll.»-* -4»l 1111111111111111ll»— " -4*llll 11111111111111 »»—O

É TH. STXTDE'B i
KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERiRÖRELSE^

Unionsg-atanN:o 27.
tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Dofflar

och Kläden.
"^"^T^^^^^WT^^i^vJl^^^T^l^l^^^^^^^^^l^l^l^^ff^^i^^^^^^l^^ffiT^»

111. Itffttfl. Uno Lindström
meddelar undervisning i ryska språket. Hostad: Brunnsgatan 8. 3 tr. upp. Träffas: 4—5 e. m

T ORENS MALMSTRÖM,
vis å vis Kapellet

1|rekommenderarivälvillig hågkomst
l.i sin

-$* Berrelnpcringsaffär. K-
Specialitét: Engelska, moderna hattar.

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

-<H* Största urval. — Nya modeller. H
PAUL DETTMANN, Optiker,
N. Esplanadgat. 37 (G-öhles gård).

Förr och Nu", är namnet
på en efterfrågad vals för
piano, hvilken i dagarna ut-
kommitimusikhandeln, Ton-

sättarne äro hrr Gustaf Horngren och
Victor Holtz.

Af Victor Holtz har samtidigt ut-
-50, polka för piano.kommit Öp



ORKESTERFÖRENINGEN.

Fffliålå lillllli
Pir Inhiberas. ~*f

Lördagen den 10 mars

i,*- fl
Hj. Fagerroos, > 2

Alexandersgatan 9.

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

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

C. £. Lindgren.

s

< Rococco & Japaiiesiska^^H
j rekommenderas för slutna sällskap

rummet ;~~*
Conditori
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Otur. — För tusan, hvilken otur:
För att spara papper har jag hela
veckan skrifvit de härligaste saker
för mitt sorgespel på mina manchet-
ter . .. och nu har min hustru låtit

tvätta dem!

N. A. TURDEN,
Vladimirsgat. 13 och

Michaelsgatan 5.
Direkt importerade

VINER.
N. A. Turdén.

«»CS.^»»» l&t^sZia*. »s— «N_

Korrespondenser.
Paris i februari 1893

Alt sedan den gamla Théåtre Ly-
rique slöt sin ärorika tillvaro, ha åt-
skilliga försök gjorts för att väcka
en ny sådan till hf. Någon oför-
skräkt direktör har samlat kring sig,
ibland rafsat ihop, sä pass goda kraf-
ter som det varit honom möjligt, och
efter en kort tid har företaget —
gått iputten. Skall hr Léonce Dé-
troyat, som nu installerat sin Théåtre
Lyrique i Renaissanceteaterns forna
lokal — något trång för ändamålet,
i förbigående sagdt — hlifva lyckli-
gare? Det är det ännu för tidigt att
yttra sig om. Men „Madame Cliry-
santhéme" är i alla fall icke någon
ofördelaktigbörjan.

Ämnet är som bekant taget ur
Pierre Lotis bekanta roman, hvari han
skildrar sin efemära förbindelse med
en liten japanesiska, och hrr Alexan-
der och Hartmann ha däraf gjort en
„comédie lyriqne" i fyra akter, föru-
tom prolog och epilog. Det är klart
att den lätta touche, de fina kontu-
rer den förre gifvit åt sina figurer
gått förlorade, när man dragit fram
dem irampens hårda belysning. Och
det naiva,delikataiidyllenmellanPi-
erre och Chrysanthéme har plånats ut,
idet librettisterna sett sig föranlåtna
att „breda på" och ge en mera pas-
sionerad anstrykning åt det enkla
stoffet. Likafullt har detta gifvit An-
dré Massager tillfälle att, begagnande
sig af det poetiska innehåll som ges,
skrifva ett partitur med charmanta
egenskaper.
Iprologen finna vi löjtnant Pierre

och hans bretagniske vän och under-
lydande, kvartermästaren Yves, på
kommandobryggan till krigsskeppet,
som nalkas Nagasakis redd. Första
akten visar oss fartygets däck, som
inkräktas af japaneser af båda könen.
Den lilla Chrysanthéme vinnergenast
löjtnantenshjärta, och hennes igalanta
affärer hemmastadda, tjänstvilliga lands-
man Kangourou förmedlar utan vidare
deras giftermål enligt japanesisk sed-
vänja. Iden följande äro viiChry-
santhémes boning vittne till hennes
och Pierres kärlek. Tredje akten,
hvari en ballett inlagts, framställer en
fest på en plats invid ett tempel.
Pierre har emellertid blifvit svartsjuk
och misstänker orättvistChrysanthéme
och Yves för att bedraga honom, ta-
gande deras förtrolighet för ömhet.
Ifjärde akten, iChrysanthémes träd-
gård, se vi honom dock åter förenad
med henne ochsäga ömmaafskedsord,
ty skeppet har fått uppbrottsorder.
Men då han åter finner Chrysanthéme
och Yves tillsamman, vakna hans miss-
tankar på nytt, och han lämnar japa-
nesiskan i vredesmod, utan att säga
henne ett sista farväl. Epilogen vi-
sar oss åter kommandobryggan på „la
Triomphante". Yves lämnar löjtnan-
ten ett bref från Chrysanthéme, hvari
hon svär att hon aldrig älskat någon
annan är Pierre

Messagers musik är genomgående
frisk och liflig, nyansrik och stäm-
ningsfull, präglad af mycken känsla
och pikant behag. Om man vill på-
peka alt som har värde i partituret,
besitter grace och sentiment, skulle
man få citera större delen af de sins-
emellan skickligt kombinerade nummer
det innesluter. Låt mig emellertid
bland mängden nämna Pierres aria i
första akten, Chrysanthémes romans
och hennes duo med Pierre iden
fjärde, Yves' åkallan af sin hembygd
etc. Balletten är äfvenledes behand-
lad med mycken elegans. Messagers
inspiration är flödande, och han före-

Annonsera

Programbladet
den kända världens billigaste annonstidning.

Jjnnonser till
<$rogratn'<Rlaået

emottagas af
Helsingfors EJxpressoyrå,

Fabiansgatan 10.

Annonspriset
Tillfälliga annonser 15 p:ni, ibilagan 10 p:ni

per petitrad. Annonser på längre tid: Tre månaders
annons å första sidan 15 p:ni. tre månaders annons
å öfriga sidor 10 p:ni per petitrad. En månads an-
nons å 2:dra, 3:dje och 4:de sidan 12 p:niper petitrad.

Prenumeration å

€&rogram~<ffilaåef
35emottages iLaurents tidningsdepot N. Esplanadg.

(Wredes hus),
Prenumerationspriset är endast

/ marE imånaden
med hembärning.

és fe

\Q l(gmam-
tßoft-'~~7~~l^%>. iStenirycßeri,

miMiiåfvi r

—4- Privilegieradt 1869

Utför alla slags litografiska arbeten, såväl vetenskapliga
som merkantila. Rekommenderar sin 2z:e.oa.l|__raJisl£a. a.f<ä.el-
otaf förutförande af Ul-u.stxa.tloM.er af alla slag enligt nya-
ste metoder

OBS.I Vara arbeten hafva rönt allmänt erkännande
l in- och utlandet samt tillerkänts flere pris. Profver stå gärna till
) franco och gratis.
ll_^l_^l_^l_^l_^l_^l_^l_^l_^l_^l_^l_^l_^l_^l_^l_^l_^l_^ H A
m-~* '■■■ ,■',.(.;!.■,;■,■■*

__jjllll|jlllllllllllllllll!llllllllllllll!llll_£ IHSHSHSH

Segereran^ & C:o

Robert Kajanus

.^o.-».-».->.->. *»-j.»ij

■gg ; tI<=>
■ i■cö
* I-—
c CO Z

I« 1 1
IHisi,,s . [

2 «
CO Ö
OS -ö

"ra|
t^ 1

H' i£ a< t

ias

0)
_J

*##**<£

i tu 41 a

iis» in;iig s" I"i
ilS^ i-M* i= <m'~s fé o a iIv^ll |h| i
S >=5 811 _:, a 5-

j«_i BH* SÄ o)

—
=-

e=* «ofl i- a 8 »i
=

=
r^SI &H '* Si K) 60 SS Zisl-jdigiljl

= Sk u di»**» s i»
-

= C_ Jt^r U -

IS sigill
s to § « d i
g-jjs ti. lii3 i

■"< SoHill & ta

751 in i 1 1K

Affär i järn, färger, kemikalier,
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FilialiKotka
EEHSSSHSH. ESHSHI

■44444444444444444444444%!,

r

l-tH*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*■

'för större och mindre beställningar \ */,
rekommenderas, samt frukostar, mid- i *<
danar och supéer såväl å la Carte Sj
si-111 :■!■:.■ /''' _____ ")

mi
Ii

ii^ LfK—^serveras alla dag'ar. <<r- -y

Salta Jäiten
A^^^^^^^^^mmmMmMmTX
»*******************###*»*»f,



Kamps Kafé.

lievvs Orkester.
Fredagen den 10 mars kl. 7,30 e. m.

Program
ImGeneralstabs Qvartier, marsch .Fahrbach.
Traum, vals ur Feldprediger . . .Millöcker.
Onvertare till Martha Flotoiv.
Kung Werners afsked, ur trumpeta-

ren fr. Säkkingen Nesster.
Potpourri ur Lustiga kriget....Strauss.

Paus.
Ouverture till Diebische Elsfeer . .Eossini-
Estudiantina, vals Waldteuffel.
Stephanie Gavotte Czibulka
Un petit compliment, polka maz. .Lange.

Melodie-Bukett af publikens favorit-
nummer S. Levy-

Paus.

cfflusiß imatsalen.

Ändring af programmet förbehålles

narhärmedenbetydande teknik. Orke-
steringen är gemenligen rik på skif-
tande effekter. För kompositören är
alt-å „Madame Chrysanthéme" en
glänsande succés

Utförandet af solopartierna är akt-
ningsvärdt, om det också ej når nå-
gon betydande höjd.

Dekorationer och kostymer äro vår-
dade, och orkestern, under Messagers
eget anförande, sköter sin uppgift för-
träffligt.

— Anna Pettersson-Norrie, den
kända operett primadonnan,uppträdde
den 20 februari iGöteborg som „Den
sköna Galathea". Kritiken yttrar
härom: Fru Petterson-Norries fram-
ställning är utomordentligtlyckadiså
väl vokalt som dramatiskt afseer.de.
Då täckelset åtskiljes och man ser sta-
tyn i bakgrundenger den full illusion;
det är som såge man en af antikens
s. k. „Gewandstatuen", och den lin-
driga rodnaden på hudfärgen bör nu-
mera icke ens störa den allra meot
konsthistoriske åskådare

— sedan ve-
tenskapen upptakt att de grekiska
statyerna voro lätt färglagda.

Men så får statyn lif, och det icke
måttligt ändå; den skönaGalathea blir
en kvinna, som alldeles för snart up-
penbarar kvinnonyckerna ideras höjd-
punkt. Och fru Petterson-Norrie un-
derlåter icke att „gifva lif" åt sten-
bilden. Hennes präktiga, klingande
stämma och sunda sångkonst görasig
förträffligt gällande i det svåra, högt
liggande partiet, och spelet är genom-
fördt med käck uppsluppenhet och
strålande detaljrikedom, som kulmi-
nerar i sången vid dryckeslaget. Det
var helt enkelt en mönsterprestation.

Sraßn, tJCeéman é JlrEiießiurß^rå
4. Micliaelsgataii 4. Telefon 1,X4:6

Uppgör ritningar och kostnadsförslag till byggnader af alla slag (äfven landtmannabgggnader), äfoe,
ra. ni. Of vervakar bgggnadsarbeten, anskaffar bgggmästare samt tillhandagår med råd och upplgsningar ialla é

-S*
i!-■ ■I

S* - v

Öppet: Söckendagarkl. 8—
"

f. m.och s—9 e.m,
Sön- o. helgdagar „ 9—2 f. m.

å11l JåPlffS
SPIRITUÖSAAFFÄR

13 Eriksgatan 13.
Rekommenderar sitt välsorterade

lager af
Oo&xx sk,o,

H.ora,
XjIls.<Ö X* © I*

Från Legler Pernod, Schweitz.
direkt importerad atosint.

Alla varor absolut fin och ren smak

#####*#!É#!i^#sÉ

* I^^y^^ uuiöhftr döt förnftiTH!

SADEL £ ADOISPABMK
Ii I I ill i och välgjorda Åkdon, Bid-~~\-' och linan-, läderarbeten ilandet.

ghet angår motstår fabriken hvarje konkurrens.
CARL FR. SPBNNBRT,

finnans innehafvare.
v*¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥¥7?¥¥¥¥?7¥???¥?¥?¥7¥¥¥7¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥7¥¥¥!

St A^^ * 2}

fJJ Specialaffär för T3
Modevaror & Kappor.
r
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"$, Oamskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener directris. $<** *
;*£*,**£**#**»s»>**^^

BOMJINS
iCentrals Ixtuls.

Mlkaelsgatan 4. Tel. 283

CARL BERGROTH^II„V*%

r iMI Iiihlansi.-. IVIcC 750. '-'1 AlcxantlprSK. Tclpf. 111r...
SPIRITUÖSA, T>XJ3XrSO3EI o. TTX3NT,

"-S engros o. minutaftär. fe»

Uid tanken på att beställa

KLÄBEB
försumma icke att först se på ma-
terial och taga reda på prisen hos

0. ÖLÄNDER, Skilnadstorget N:o 2.

*$r*w^'
Ytterst billigt

slutförsäljes diverse rester af

Gummi-Ofverkängor
och varma

Siummi^Sialoseßer
samt

SKODOI
hos

E. Lönnbeck,
Norra Esplanadg. 85, hörnlokalen.

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

Stämplar & sigill af alla möjliga slag
finnas på lager i långa hanor.

Prisen hilliga.
Helsingfors

50 Alexandersg. 50.

Kamps Kafé.

licvys ©rkesfer.
Lördagen den 11 mars kl. 7,50 e. m

Program
Viribus iinitis,marsch Krål.
Myosotis (förgät mig ej), vals. . . Lowfhian.
Ouverture till Figaros bröllop. . .Mozart.
Komans ur op. Ernani, för tenorh. . Verdi
Potpourri ur Donna Juanita . . .Bujspé.

Paus.

Ouverture tillop. Barbier von SevillaEossini.
Lied ohne Worte Mendelssohn.

Alla nio! polka (7. Lumbye.

Hydda 1111'! Beschnitt.
Potpourri ur Den sköna Helena . . Offeribach.

Paus.

cMusiß imatsalen.

Ändring af programmet förbehålles

nsom möbel- och dekorutionsritningar
ill facket hörande frågor.



BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor: Unionsgatan 30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

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

Konsert och fete Föreställning.
[yPr o gram:

I—3. Musik.
4. Uppträdande af Fru Hellström.
5. „ „ Herr Hellström.
6. „ „ Fröken Alice Poldi.
7. „ Herr Söderluud.
8. „ „ Fröken Hildegard Poldi.

Paus.
9—ll. Musik.
12. Uppträdande af Fröken Vivi Lindholm.
13. „ Herr Söderlund.
14. „ „ Fröknarna Mark.
15. „ „ Herr Hellström.
16. „ „ Fröknarna Pol<li.
17. Slutgalopp.

OliS.! Imorgon nästa föreställning.

Ändring af Programmet föibehdlles.

c?£ <3t!åRansson.
Carl Jacobsen & C:o

Teater och Musik.

Svenska Teatern har idessa
i Berlin inköpt Heimat, Her-
Sudermanns nya I

dagar
mann som

sedan en månad tillbaka med utom-
ordentligt bifall uppförespå Lessing-
teatern i Berlin, där författaren till
„Äran' 4 och Sodoms Undergång''
inom få år skurit rika lagrar.

Heimat kommer inom kort attupp-
föras med Fru Håkanson ocb Herr
Svennberg i hufvudrollerna.— Ibsen är isenast utkomnahäfte
af La nouvelle revue" föremål för
en sympatisk artikel, skrifven af
Leon Daudet, son till Alpbonse, och
i Tyskland kommer snart ut ett nytt
arbete om den norske författaren,
skrifvet af docenten dr IWcb, hvil-
ken i förra veckan höll en föreläs-
ning på två afmar om ;,Eosmers-
hoim", som han förklarade vara Ib-
sens yppersta arbete. Två andra
personer, nämligan frih. Berger och
d:r Silbrrsteii*, ha förut hållit före-
läsningar öfver samma ämne.

— Aber Anton", en treakts „G-e-
-sangposse", af Ludvig Anzengruber
ocb Karl Grtindorf uppfördes för en
vecka sedan för första gången på
Deutsches Volkstheater i Wien, men
föll totalt igenom. Alla försök till
bifall nedtystades; ej ens Anzengru-
bers stora popularitet kunde rädda det
posthuma arbetet från totalt fiasco.— Skådespelaren LaRoche vid
Théåtre francais iParis har blifvit
utnämd till riddare af hederslegionen
mvd anledning af hans 25-åriga tjänst-
göring vid nämda teater.

— Wagners ,,Flygande hollän-
dare" uppfördes den 28 januari för
första gången iFrankrike å staden
Lilles teater, som står under kommu-
nalmyndigheternas ledning. Utföran-
det var förträffligt, och operan rönte
starkt bifall.

En Verdi-anekdot. Det var år
1863. Verdi aflade en dag ett besök
hos Auber på konservatoriet.

Auber var då åttioett år och Verdi
femtio.

De bägge berömda mästarna sam-
talade länge och hjärtligt. Auber var
sysselsatt med att skrifva partituret
till Lyckans första dag", af hvilken
några blad voro strödda öfver pianot.„Således", sade Verdi, „arbetar ni
ännu?"

Man måste väl", svarade Auber,
det är den enda glädje jag ännu
äger . . . Och ni?"

O, jag, det är slut: jag har in-
genting mera att säga."

Det tror jag inte — och inte ni
själf häller för öfrigt."

Mästare, ni bedrar er; jag skall
aldrig komponera mera, jag kommer
inte att skrifva en not; jag svär er,
att det är slut och slut för alltid."

Verdi yttrade detta så fast och be-
slutsamt, att man hörde, att hans ord
voro uttryck för ett oryggligt beslut.

Att Auber fick rätt, är bekant.
Sedan 1863 har Verdi komponerat
Aida, sin Messe solennelle, Otello och
nu sist Falstaff, som nu gifvits med
en så lysande framgång iMilano.

Oaktadt sin ålder är Verdi vid full
vigör. Skägg och hår äro snöhvita,
men hans drag äro fasta, hans öga
eldigt, han bär sitt hufvud högt och
hans hållning är högoch ståtlig.' Han
har öfvervaritalla repetitionertillFals-
taff" utan att mankera en enda dag,
och dessa ha dock räckt åtta timmar
gången.
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dagskväll 4—7 e. m. .

Pedagogi>ka läsesalen och biblioteket i svenska fruntim-
mersskolan onsd. och lord kl. s— B e. m.

Universitetetsskulptursamling, laboratomhuset, onsd. och
lord.kl. I—2 e m.samt söndigar kl. 2— :i. _

Studentafdelningarnas etnografiska musem (Unionsgatan
20), sond. 12—3, onsd. o. Ired. kl. 12—2.

Konstföreningens museum iAteneum alla dagar 12—3
Exposition iAteneum af utländska taflor kl. 12—3.
Föreningens förkonstfliten museum öppetalladagar12—8.

Banker, Post, Telegraf och järnvägar.
Börstimme i handelsgillets lokal.12— 1.
Finlands bank 10—2 vexelkont.10—2.
Privata bankerna 10— 1/^i o. 5—6.
Postsparbanken hälgfriadagar 10— 2, 4—7 :hälg- o. sön-

dag B—ll. a filialerna de tider dessa hållas öppna.
Kapital- o Lifränteanstalten, Alexandersg la,2—3 o. s—o.
Sparbanken, Skilnaden 2, 6—7. — Afdelningskontoret,

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

korresp. 7 f. in.— B e. m. (hälgdagar B—l 2f. in.); för afg.
rekom. och värdeposter 10 f. m.— 8 e. m., för ank. poster kl. 8
f. m.— 6 e. m. (hälgd. bägge öppna B—ll f. m.) Poststationen
vid bangården l/2H—l (i 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—lo8 — 10
f. m.); stationskont. 7 f. m.— 8 e m. (söndagarpassag tåg
tiderna; ilgodsexp. 7 f. m.— 7 e. m. (söndagar 7—lo f m.)
Afg. t&g: kl. 6 f. ni. godståg till P:burg, Wstrand; 8:10 f. nr

pass. tåg Borgå, Åbo, Wasa, U:borg ,9: /'. ni. pass. tåg
Hangö, Kotka, W:strand, P:burg; 10:50 f. m. godståg
Wiborg; 2:30 e. m. bl. tåg Hyvinge; 6 f. m. pass. tåg
T.hus, T:fors; 8 e. m. pass. tåg Borgå, Knopio,Kotka
P:burg.

Ank. tag-: kl. .9:58 f. m. bl. tåg från Hyvinge; 9:10; f. m P:burg
Kuopio, Borgå: 12:40 e. m T:fors 4;30 e. m godståg
Wiborg; 7:27 e. m. P:burg, W:strand; 9:45 e. m, pass.
tåg U:borg, Wasa, Åbo, Hangö,Borgå;10:25 e.m.P:burg,
W:strand, Kotka, S:t Mickel.
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