
Pris 5 penni

Programbladet
Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBLIN,
POTOGRAF Teatrar och Konserter.Atelier för porträttering.

Förlag af fotografier efter finska konst-
närers arbeten.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
>K Förlag af finska vyer. )fc

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

■*§- J. N. Carlander.

N:o 61. Onsdagen den 3 Maj 1893.

Svenska Teatern.
Torsdagen den 4 maj

%X&rr ocH <Sru Qasfegrdns
AFSKEDSRECETT.

SONDAGSBARNET
Operett i3 akter. Musiken af C. Millöcker.

PERSONERNA

Fru Castegrén Herr Castegrén

TristanFlorival Hr Castegren.
Mr Butterfleld „ Eiégo.
Sir Edgar, \ i „ Salzenstein.
Sir Lothar, > dragonofficerare . . . .< „ Walhbom.
Sir Hannibal, J { „ Wilhelmsson.
Samuel TVarrens, hofmästare „ Larsson.
Plumkett, sheriff „ Malmström.
Lord Nickleby „ Berlin.
Mr Pudding „ Precht.
Rob Winkle,portvaktpåbysättningshäktet „ Ljungberg.
Lady Sylvia Kockhill FruCastegren.
Drolly, hennes syster „ Molander.
Mrs Winkle „ Precht.
Sheriffens skrifvare. En trädgårdsmästare. Gäster. Tjänare

Bysättningsfångar. Bondfolk. Soldater.

ISkottlandivåra dagar.

Tristan Florival.Lady Sylvia Roekhill

.Söndaffsbarnet" Söndagsbarnet"

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10,45 e. m

-Zh* k. e. stahlberg'8 f trnnnrrrrsTi nnnnc ajJssse**» i*

med

M U S IK fr

SÖNDAGAR
kl. 3—5 e. m. ,</ s&tfäp1 .

Ri3Mk ;/k ;/

P\ KONSERT

> / Tisdag, Torsdag ocli Lördag
fr. kl. 7.30 e. m.

Musik iMatsalen
alla aftnar efter kl. 10.

Levys tajell,

$W:9<S
MYÖNTÄÄ MBDDfILAE

PALOVAKUUTUKSI A. BlMffllß.
Aleks.k. N:o 42 Telef. 627.

r

il KLA.3L= £2 'VA Jbeviljar 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.

Försäkringsbelopp utbetalas om så önskas omedelbart I(|~^ efter dödsfall. \ |

KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSE!
Unionsg-atanN:o 27.

tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Doff/ar
och Kläden.
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Vid tanken på att beställa KLÄDER försumma icke att först se på material
och taga reda på prisen hos 0. Öländer, SkilnadstorgetN:o 2.
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Arkadia Teatern.

Avg. Arppes Teatersällskap.
Onsdagen den 3 maj kl. 8 e. m

HIMIII
(Heimat)

Skådespel i4 akter af Hennanu Sudernianii.

Personerna
Sclmartze, öfverstelöjtnant,pensionerad. Hrr August Arppe.
Magda, ] h döttrariförStagiftet. . \ ~~ "}
Marie, | l^rk Scherschakow
Augusta, född Wendlowski, hans andra fru Fm Mia Grunder.
FranziskavonWendlowski,hennessyster . Frk Wesander.
Max von Wendlowski, löjtnant,deras bror-

son Herr Andersson.
Heffterdingk, kyrkoherde Herr Zaohrisson.
Doktor von Keller, regeringsråd.... Herr Ahlbom.
Fru von Klebs Fröken Söderman.
Fru Ellrich FrökenNyström.
Fru Schumann FrökenLindfors
Therese, tjänstflicka hos Schwartze. . . FrökenBerglund.

Handlingen föregåri en provinshufvudstad ivåra dagar,

IDA BBAXDEK.*) Magda

Nylands-*» iiiiilii.*~
Hj. Fagerroos,

Alexandersgatan 9. f^aésfuga,
13 Nylandsgatan 13

Telefon 1085,

G. E. »RENS BORSTBiHDERIAFFAR,
Alexandersgatan 46, CENTRALS HUS.

Alla sorters finare och gröfreBorstbincleriarbe
ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätt
svamp,Tamburmattor in. !|^^^^^^^^^^^^B

C. £. Lindgren
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| OBS.! "I
Rocooco & Japanesiska rummet \

rekommenderas för slutna sällskap.
Conditori

<|j Catani.I
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Teater-, Res- & Marinkikare.
Specialitet: Glasögon & Pince-nez.

-H Största urval. — Nya modeller. £*>"-
PAUL DETTMANN, Optiker,
N. Esplanadgat. 37 (Göhles gård).

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.

K. I.DaMms

4 Glogatan 4,

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

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

11IDiffl,
Yladimirsgat. 13 och

Micliaelsgatan 5.

Pirekt importerade

VINER.
N. A. Turdén.

Korrespondenser.
Från Triest

Triest d. 7 april 93.

Samtliga italienska tidningar halva
med stort välbehag återgifvit det tal,
som den klerikale riksrådsdeputeraden
don Salvadori höllunder skoldebatten,
och hvari han klagade öfver förmenta
germaniseringsförsök. Hur starkt ger-
manskt man här är sinnad, därpå ett

litet bevis. Iförgår afton öfverläm-
nades af flera officerare vid garniso-
nen till primadonnan vid ett å Teatro
sociale gasterande italienskt operett-
sällskap, fröken Palombi, med anled-
ning af hennes benefice, en bukett
med ett band, som bar en tysk in-
skription. Man uppförde operetten

11 duchino" (Lille härtigen") och
buketten bar därför inskriften: Dem
Duchino — unserem Liebling" (till
lille härtigen

—
vår älskling). Pri-

madonnan mottog buketten med tack-
samhet, men blef till straff härför,
ehuru hon värkligen hittils varit pu-
blikens gunstling, af våramest inbitna
italienare uthvisslad vid följande dags
föreställning. Sångerskan synes ha
befarat ytterligare demonstrationer, ty
hon beslöt sig för att låta införa i
Alto Adige" en offentlig ursäkt och
förklara, att hon icke velat förolämpa
någon.

På Teatro Comunale gafs efter
Tannhäuser" Gounods nFaust", hvil-
ken operamedförde den med spänning
motsedda debuten af fröken Febea
Strakosch som Magareta._ Den unga
damens altigenom sympatiska uppträ-
dande gjorde genast från början ett
högst angenämt intryck och deniden
bästa skola utbildade konstnärinnan
rönte efter juvelarian, som hon så till
sång som spel utförde på ett hänryk-
kande sätt, stormande bifall och in-
kallades för öfrigt flera gånger efter
aktsluten. Därpå följdeVerdisOtello
och beredde impressarion Strakosch
en lysande triumf. TenorenDe Negri
lämnade i titelrollen en så till sång
som spel utmärkt prestation — för-
träffligt disponerad, imponerade han
genom styrkan och glansen af sma
röstmedel, genom sin stora sångkonst
och sitt gripande spel. Sångaren var
föremål för en entusiastisk hyllning
och inropades upprepade gånger efter
hvarje akt. Jagos parti sjöngs af
barytonen Lhérie, som äfven idenna
rol tjusade publiken genom sin full-
ändade sång- och framställningskonst.
Fröken Carrera förlänade åt Desde-
mona gripande drag. .

PåTeatro Fenice gasterar tyskaope-
rettsällskapet Zeller, hvilket gjort en
lycklig början med nFågelhandlaren'S
som gifvits 38 gånger, och sannolikt
liksom förra året kommer att göra
goda affärer.

Millöokers „Fältpredikanten,, gör
likaså stormande lycka, hvilket är att
tillskrifva i lika höggrad den inta-
gande musiken, den kvicka texten
och. det förträffliga återgifvandet. Äf-
ven Weinbergers Uhlanerna" väk-
ker utomordentligt bifall och harredan
uppnått många föreställningar. Sarah
Bernhardt har å Teatro Armonia gif-
vit tre representationer,af hvilka dock
endast nyheten nLa Tosca" visade
sig äga dragningskraft och röna fram-
gång. Såväl nKameliadamen" som
Francillon" vakte vida mindre an-
klang, ochisynnerhet sistnämda stycke
spelades för ovanligtklent besatt hus.„Schiller-föreningen"förberederupp-
förandet af oratoriet „Skapelsen".

Amico Fritz
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Kontoret är flyttadt till Mikaelsgatan I, ingång
från porten

IW i|irtiiil|4li|lM»f,
För den, som ej behöfver oundgängligen fästa afseende

vid. att försin lifförsäkring betala så lågapremier sommöjligt,
erbjuder LTrbaine ett försäkringssätt, hvars fördelararoiögo-
nen fallande. Den försäkrade kannämligen utfästa sig att en-
dast under ett bestämdt antal år betala premien, somdånatur-
ligtvis ställer sig något högre. Men han har därvid istället
följandeväsentliga fördelar:

När alla premier äro erlagda,erhållerhan en gratifika-
tion, motsvarande halfva det försäkrade kapitalet.

När han dör, utfaller hela det försäkradebeloppet oför-
minskadt.

Dessutom erhåller han efter slutad premiebetalmng är-

ligen andelivinsten, d. v. s. en årlig lifränta.
Äfven har han under hela premiebetalningstidenvarit

sjukdoms- och olycksfallsförsäkrad.
För personer, hvilka vilja på en gäng säkerställa ett

kapital samt en liten lifränta för sin ålderdom och därjämte
ett arf åt sin familj, erbjuder L'Urbaine sålunda ett synnerli-
gen fördelaktigt försäkringssätt.

Denna försäkring är alldeles ovärderlig för alla, nvilka
för sin och sin familjs bärgning äro beroendeaf att de få be-
hålla hälsa och arbetskraft.
Iutlandet är allas sträfvan att samla åt sig ett litetka'

pital, för att efter ett lif af nyttig och ansträngd värksamhet
få njuta lugn och fröjd på ålderdomen. Ett sådant samlande
låter sig lättast göra genom en dylik försäkring, hvilken på
samma gång tillförsäkrarett kontant kapital, en lifränta och
ett arf, eller ifall af behof kanden fördödsfallfärsäkrade sum-
man sedan, efter premiebetalningstidensslut, återköpasaf bola-
get, hvarigenom den försäkrade genast får ett större kapital
disponibelt.

För en 25-årig är premien för en dylik försäkring med
25 års premiebetalning 37 m. för 1,000 m.; för en 30-årig 40
m.; för en 35-årig 42 .m.
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Utför alla slags litografiska arbeten, såväl vetenskapliga
sommerkantila, Kekommenderar sin Ifcexia.ig-ra.S.slEa,afcLel-

s n.iiig' förutförandeaf illustrationer af alla slag enligt nya-
? ste metoder.

OSS.! Våra arbeten hafva rönt allmänt erkännandein- och utlandet samt tillerkänts flere pris. Profver stå gärna tilljfgtjänst franco och gratis. g.

fe^i &a=Bt
-«9§l§£S«"~

— ~

500 Portemonäsorter,
75 Plånbokssorter,

1500 Blomsterkortssorter
finnas att välja på hos

Ossl£.a,r Fröberg,
Kaserngatan 46,

O2
reo °é Lifförsäkrings Aktiebolaget
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"ni Stockholm,Iimeddelar lif-, kapital och

lifränteförsäkringar.& Ull. Thulesvmstutdelning till de K'försäkrade uppnådde för år K^1892 en summa af ri»v!
152,437 Kr.= Fmk. 212,802. ►>

£v 3Generalagent för Finland P>c

°Å 0. Th. Widerholm. 12



ALEXANDERS TEATERN.
(Regie: Axel Collin.)

Onsdagen den 3 maj kl. VsB—^tll e. in.

&o é fßöpsföros fäUning.
Andersson, Pettersson

och Lundström.
Folklustspel med sång i7 tablåer af G-. Engs11- öm,

Ny fransk dramatik.

19. Le cadeau de Noces
Opera comique en 4 aotes de M.MLio-

rat, Stap et Hue.
Musique de M. PaulLaecome.

(Bouffes Parislens.)

Handlingen i denna opera är ej
särdeles vidlyftig. Furst Sergej Or-
lanoff öfverger en aktris Zozo, som
varit hans älskarinna, för att göra
ett rikt och aristokratiskt parti i sitt
fosterland, Ryssland. Zozo, förvildad
af svartsjuka och hämdbegär,låter an-
klaga honom som politisk brottsling
och han blir kastadifängelse. Först
när hon ser honom hotas af galgen
eller Sibirien, veknar hennes hjärta.
Sergej blir fri och kan gifta sig. Zozo
är mycket ledsen, men afstår.

Det är Lacomes vackra musik, som
håller stycket uppe. Texten är ba-
nal och dålig, ett mellanting mellan
tragedi och far3, verserna underhal-
tiga och situationerna omotiverade.

—
Madame Yvette Guilbert,den

ryktbara chansonettsångerskan har un-
dertecknat ett kontrakt på åtta måna-
der om uppträdande på La Scala-tea-
tern iMilano mot ett honorar af
150,000 francs eller 600 francs pr
afton. Första uppträdandet äger rum
den 1Oktober.

Fjärde tablån;

Skräddaren på modet.
P er s oner:

Pettersson. . . . , Herr G. Sjöberg.
Baron von Luftig Herr liöttgre.
Grosshandlar Blank Herr Collin.
Styker, målare Herr Smitt.
Camilla. . . " Fru Lundström.
Laura Fru Hjort.
Iammarlund, kopparslagare Herr Blom.
Lundström Herr Lundström.
Jöns, betjänt Herr Johansson.

Femte tablån;

Huslig lycka.
Personer

Lotta, hans hustru Fru Sjöberg.
Bettsnian, Anderssons svärfar Herr Hj. Sjöberg.
Pettersson Herr G. Sjöberg.
Lundström . . * . Herr Lundström.

Sjetie tablån.

På nobis"
Personer

Andersson, snickaremästare Herr Asplind.
Lundström . , Herr Lundström.
Fettersson Herr G. Sjöberg.
En värdshusvärdinna , .. Fru Collin.
l:sta spelaren Herr Collin.
2:dra spelaren Herr Johansson.

QRangemenf.
Sjunde tablån:

Andames rike.
Personer

Stellarivs Herr Hj. Sjöberg.
Mystifax Herr Malmgren.
Hillaris " Fr. Adelstam.
Fortuna Fru Lundström.
Brilliantine Fr. Janzon,
Amorösa Fr. Carlsson.
Lumpacius . . , Herr Böttger.
Pettersson Herr G. Sjöberg.
Lundström Herr Lundström.

Nya kupletter

Första tablån:
Andames rike.

Personer
Stellarivs, andames konung
Slystifax, hans rådgifvare
Hillaris, Mystifax son
Fluribus, en ung ande '
Fortuna, lyckans gudinna .... ....Brilliantine, hennes dotter
Amarosa, kärlekens gudinna
Lumpacius Vagabundis, en ond ande

Troll af båda könen.

Andra tablån:
På vandring.

Personer
Fortuna
Andersson, snickaregesäll
Pettersson, skräddaregesäll
Lundsröm, skomakaregesäll
Lumpacius, (förkläddtill judiskkrämare)

Tredje tablån.

Herr Hj. Sjöberg,
Herr Malmgren.
Fru..Hjorth.
Fr.Adelstam.
Fru Lundström.
Fr. Janzon.
Fr. E. Carlsson.
Herr Böttger.

FruLundström.
Herr Asplind.
Herr G. Sjöberg.
Herr Lundström.
Herr Böttger.

O]a Pehrsson. förmögenbonde.
Mor Karin, hans liustru . .
Anna Kathrina, deras dotter
Vägman,landthandlare. . .
Pelle, bonddräng
Lars, postbud
Andersson
Pettersson
Aundström

Ernest

På midsommarafton.
Personer

Herr Malmgren.
Fru Collin.
Fru Hjorth.
Herr Collin.
Herr Johansson.
Herr Smitt.
Herr Asplind.
Herr G. Sjöberg,
Herr Lundström,

Bondfolk.

d&rman tKilgmann. dlgenfuran
GLOGATAN 0. Telefon 1535.

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

la Frontera.

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

åSli
SPIRITUÖSAAFFÄR

13 Eriksgatan 13.
Rekommenderar sitt välsorterade

lager af
Oogxisk,c,

Hona.,
LiU.örer

Från Legler Pernod, Schweitz,
direkt importerad absint.
Alla varor absolut fin och ren smak

/fr

*
. Specialaffär för

*
JVLodevaror & Kappor.

5» DamskriUlderiet står under ledning al en skicklig Wiener directris. J

Atamtag. 4?. Slufförsäljning. Telefon n:o 23.
Skräddarmästare ML. RIWTAIjA.S konkursmassas rikhal-
tiga lager utmärkt goda tyger, realiseras till inköpspriseroch
derunder, alla slags kläder förfärdigas till billigaste priser,
för arbetsduglighet fullständig garanti.

c^T. dl. Sa&clins dtotografisßa dlfelior,
P^SST" Central Passagen. "^g^|

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

Nya

fagfifl*
handeln
Mioliaels-

gatan. 1

15==
För Vårsäsongen:

Polska och Wiener-

ifiOBOI
af bästa fabrikat, till nedsatta, ytterst

låga priser, samt

§(ummi~ Salose/iar
af den välkända prima sorten,istörsta

urval hos

K Lönnbeck,
Norra Esplanadg. 35, hörnlokalen.

Öko Diverse rester realiserasytterstUUb. billigt.

Ledig annonsplats

(Bfimans*<fåröé
ibutikerna

a;

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

y. C. Maexmontan.

Hj IM9 Rekommen- | jHJj derar sitt valform <\'\;\ ) fH< lager af droger,, ke- > IHmikalier, gummiva- [ »H( ror, Farmaceutiska i g
H< kärl, Desinfektions-

" jHj och konserverings [ jH( medel, af alla slag; i iH|liilligastepriser. " i

IOsk. Diinchman. » )
'WWWWWTOWVWWWWO

Annegatan 20
Mkolaigatan 21.



BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor:Unionsgatan 30, Telefon 206
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

Annonsera i
Programbladet

den kända världens billigaste annonstidning.

Annonser till
&rogram~i3ilaé&i

emottagas af

Helsin-grfo^s Eacpresstoyrå,
Fabiansgatan10.

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

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~cfålaåef

emottages iLaurents tidningsdepot N. Esplanadg. 55
(Wredes hus),

Prenumerationspriset är endast

1mar£ månaden
med hembarn ng

Carl Jacobsan & C:o
Helsingfors,Mikaelsgatan9

Teater och Musik.
— Coquelin, åtföljdaf sinsonJean

och hela den trupp han vanligen för
med sig, anlände för någon tid sedan
Algier, för att gifva tre föreställnin-
gar. Den första hade lockatjen ovan-
ligt talrik publik. Programmet upptog
MLa joie fait peur", Gringoire och
Les précieuses ridicules". Vid föl-
jande dags föreställning gafs för för-
sta gången nAuclair de la lune" (I
månskenet"), komedi ien akt på vers
af Pierre Batail, en ung författare bo-
satt iAlgier. Jean Coquelin, fruarna
Barety och Patry tolkade stycket,
hvilket, skrifvet med en lätt penna
som det är, gjorde lycka.

— Eleonora Duse, som idessa
dagar afslutar sin amerikanska tour-
née, väntas imedlet af Maj till ett
gästspel iFrankfurt am Main.

— Gästspel. Den berömda tra-
giska skådespelerskan Franciska El-
menreichs och wurtembergske hofskå-
despelaren August Elmenreichs ha vid
ett gästspel iMeran haft en lysande
framgång. Franciska Elmenreichs ska-
kade åhörarne som Eva iskådespe-
let af Richard Voss äfvensom iKa-
meliadamen; för mångsidigheten af
hennes begåfhing talar den omstän-
digheten att hon ide intagande lust-
spelen En omvändelse" och Skolr-
yttarinnan" äfven förmådde locka pu-
bliken till den störstamunterhet. Hr
Elmenreich var i alla roller lika ut-
märkt. Teatervännerna iMeran skola
länge fröjda sig åt minnet af dessa
härliga aftnar.

— Johannes Brahms, den ae-
römde kompositören,firar den 7 Maj
sin 60:de födelsedag. Medanledning
däraf förberedes flerfaldiga ovationer
af framstående musikaliskakorporatio-
ner iWien, bland dem äfven af mu-
sikvännernas sällskap^hvarsdirektionrßrahms tuThöiH

— Fru Marcella Sembrich hade
nyligen på sin afskedsföreställning i
Petersburg som Lucia en kolos-
sal framgång. 3,000 personer voro
närvarandepå teatern; inkomsten upp-
gick till 12,000 rubel, Den firade
sångerskan öfveröstes med blommor,

— Schillers Die Räuber" har
af ett bulgariskt teatersällskap nyli:
gen uppförtsiPhilippopel ibulgarisk
öfversättning under stormande bifall
af den talrika pupliken.

— Staden Toulouse har höjt bi-
draget till stadens första teater från
100,000 till 125,000 francs med
vilkor att direktören hvarje år utan
ersättning för dekorationer låter upp-
föra en opera af någon ung kompo-
sitör, som är elev af konservatoriet i
Toulouse.

—
Höga biljettpris. Vid första

uppförandet af Verdis Falstaff" i
Rom betaltes för de tre sista loger,
som furmos kvar, 1,650 och 1,350
francs för de båda bästa och 750 för
den sämsta.
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Specielt stort \&-

BORDEAUX
VINER.

N. Esplanadg. 27.

Bronsartiklar och aluminium-saker till
inköpsprisibrist på utrymme.

Stort, väl sorteradt lager athusgeråds-
artiklar till billigaste priser..

Teodor Baltscheffsky.
f 4
iErnst Bruno \

CIGARR-IMPORT-AFFÄR.' N. Esplanadgatan 25. Helsingfors

Helsingfors

Lilla Mekaniska Värkstad
Alexandersgatan48, invid Passagen

Telefon 1021

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

Godt arbete! Billiga priser!

* MASKIN- &
REDSKAPS -AFFÄR,- Stort lager. —
- Snål)]) expedition. -
- Omgående örefsyar.-- Kataloger gratis. -- Agenter antagas. -

Inregistr, Varumärk

JAKOB REINCKES
Qigarrfianéol

2 Glogatan 2
Obs.! Butiken öppentill

kl. ii e. m

Ledig annonsplats.

C3a«C3MC3sgaaH;a»iiC3SE3s^a;3l«iC3lMC3iMiD3»«E3"!g3

j ialla brukliga format, i

IPAPPERSPÅSAR I
i bruna, gråa och. hvita,
] säljas till billigaste priser, iparti :
I och minut i *

j hijl&gip Fapggtyandal, J3 IC Alexandersgatan IC B| 13 Atlas. 13. I|Obs.! Eset fabrikat. |
I Firmatryck utföres billigt. t
jaaC3anC3a£fl«C iit/C3jjin»cC qnaC3»-;D3C3-«tO.T^näälr
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H:fors 1893. Huvudstadsbladets Nya Tryckeri

OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor: Unionsgatan30, Telefon 1481.
meddelar försäkringar mot OLV CK SFALL

DAGLI S T A.
Bibliotek, museer och offentliga samlingar

Universitetsbiblioteket alla hälgfria d. 12-3 och läse-
rUmm6

rolkbiUioteket 5-8 e. m; söndag, liälgdag och hälg-

daSSk^Pedag^giskamiäsesalen oolibiblioteket isvenska fruntim-
mersskolan onsd. och lord.kl. STB5T8 e. m. .... , ,

Universitetets skulptursamling, laboratomhuset,onsd. och
lord kl. I—2 e. m.samt söndagar kl. 2—3. _

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

Konstföreningens museum iAteneum alla clagar^ lå— o
ExpositioniAteneum af utländska taflor kl. 12— 3.
Föreningens förkonstflitenmuseumöppetalla dagar12—3

Banker, Post, Telegraf och järnvägar.
Börstimme ihandelsgillets lokal.12— 1.
Finlands bank 10—2 vexelkont. 10—2.
Privata bankerna 10— V23 °- 5—6.
Postsparbankerna hälgfria dagar 10—2, 4—7; hälg- o. sön-

°'ad B—ll filialerna de tider, dessa hållas öppna
Kapital- o.Lifränteanstalten,Alexandersg13, 2—3 o.s—o.
Sparbanken, Skilnaden 2, 6—7. — Afdelnmgskontoret,

Boulevardsg. 40, 9—2 o. 5—7. c
Postkontorets expeditioner: for emottagnmg af enkel

korresp. 1 f. m.-8 e. m. (hälgdagar 8-12 t. m.); for atg
rekom och värdeposter 10 f. m.-8 e. m., for ank posterkl.8
f m.-6 e. m. (hälgd. bägge öppna8-11 f. m.) Poststationen
vid bangården V2B-12 f. m. o. 2-8 e.m. (Sön- o. hälgdagar
en half timme före posttågens afgång) "

Telegrafcentralstationen (Giog. 1) hola dygnet. Filialsta-
tionen (S. Magasinsg. 4) kl. 9 f. m.-O e. m

Järnvägens godsexp. 8 f. m.- 6 e. m. (sondag kl. 8-10

f. m.); stationskont. 7 f. m-8 e. m. (söndagarpassag. tåg
tiderna^; ilgodsexp. 7f. m— 7 e. m. (söndagar 7— lo fm )
Afe. tåg: kl. 6 f. m. godståg till P:burg, Wstrand; 8:10 f. m.

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

Ank. tåg: kl. 9:58 f. ni.bl. tåg frånHyvinge:9:10; f.m P:burg
Kuopio, Borgå; 12:40 e. in. 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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Specialaffär för skridskor,
Patenierade skrindskoremmar
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affär.


