
Pris 5 penni

Programbladet
Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBI4N, Teatrar och Konserter.FOTOGRAF S^örsåRring *s\. Q^'*
Atelier för porträttering.

Förlag af fotografier efter finska konst-
närers arbeten Kontor

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag« Förlag af finska vyer. 5*
Handel med fotografiska artiklar.

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

-§- J. N. Carlander.

Onsdagen den 17 MajN:o 57 1893.
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Mördaren

Ny maskeradkatastrof.
När vi isenaste nummer publice-

rade frk Seeligs porträtt skedde det
utan aning om hvad som redan föl-
jande afton skulle inträffa.

Skådespelaren hr Adolf Berlin, som
besökte maskeraden på Svenska Tea-
tern imåndags träffade nämligen där
teaterns ärade gäst frk Seelig, iförd
en ytterst lätt och sommarsval herr-
kostym, och blef så häftigt förälskad
ihenne, att han glömsk af alla heliga
plikter ritade hennes porträtt, begärde

Svenska Teatern.
Onsdagen den 17 maj

Sjunde Gästuppträdandet af Fröken Lotten Seelig.

Förandra gången

limin»
Skådespel i 5 akter (lista akten afdeladi2 tablåer) af

Alex. Dumas fils och Armand d'Artois. Öfversättning

Personerna
Pierre Clémenceau, bildhuggare . .
Fru Clémenceau, hans moder . . .
Thomas Ritz, bildhuggare ....
Constantin. officer \ , ,
Fru von Niederfeld f llans barn ■ ■

Grefvinnan Dombronowska
Isabella, hennes dotter
Sergej Voinoff
Fru Lespéron
Cassagnol i
Faucher ;elever hos Thomas Eetz
Bertin J
Mariette, modell....
Alice
Louison
Georgette, kammarjungfru
Théodor, betjänt....
Jean, betjänt hos Pierre.

Hr Berlin:
Fru Wahlbom.
Hr Wahlbom.

/Hr Swedberg.
(Fröken Loenbom,
Fru Molander.

.Hr Castegrens.Fru Salzenstein.
f Hr Riégo.„ Lindh.
I „ Ljungberg..Prk Lita.

Granqvist
Stjagoff.
Holmlund
Siljander
Precht.

IParis ivåra dagar

") Isabellas roll utföres af Fröken SEELIG,

Börjaskl. 7,30 och slutas omkr. 11 e. m

L

Offret,

hennes hand och hälsade på hemma
hos henne. Frk S. tyktes också ett
ögonblickvarit svag nog, att besvara
hans ömma låga, ty honkyste honom
oupphörligt, ochklädde sig tillochmed
för hans skuld, litet längre fram på
aftonen, ien ännu mycket,mycket lät-
tare kostym af så att säga, könlöst
snitt och ormtjusade den stackars
konstnären ännu mer förföriskt. Hur
det var, torde emellertid minnet af
hennes trolofvade iStockholmha vak-
nat ihennes förvillade hjärta, ty hon

E. STAHLBERG'5 FOTO GRIFISKA AT ELIER. 17 <&^
.Å-lla.

SÖNDAGAR

MUSIKff ®

H^ftA ./ Torsdag och Lönlag
fr. kl. 7.30 e. m.

■^^ Musik iMatsa fen
Hälla aitnar efter kl. 10.

KONSERTLevys kapell
iKaféet

"#

MYONTAA MEDDBLÅW
RALOVAKUUTUKSIfc. BRrfÉRM

Aleks.k. N:o 42. Telef. 627.

> QRartes tåiis S Q:o Fofografisha Norra SiSdgatan 33
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beviljarlifränte^^pensions^ijTstyrse^oclilifförsäkringära^n^
alla slag på de fördelaktigaste vilkor mot billiga premier.^B|
Bolagsordningen berättigar de försäkrade till andel i vinsten^Bäfvensom att vid bolagsstämma utöfva röst- och valrätt. W^MFörsäkringsbelopp utbetalas om så önskas omedelbart^^^j
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{ TE. STIIFB :
KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSEI

UnionsgatanN:o 27.
tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Doff/ar

och Kläden.
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Vid tanken på, att beställa KIJtDER försumma icke att först se på materia)
och. taga reda på prisen hos 0. Öländer, Skildnadstorget N:o 2.
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Arkadia Teatern.

Intet spektakel.

Hj. Fagerroos,
K > Alexanderagatan 9.

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

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

C. C. Lindgren
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Rococco & Japanesiska rummet

Conditori
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Teater-, Res- 1Marinkikare.
Specialitet: Glasögon & Pince-nez.

-■*$ Största urval. — Nya modeller
PAUL DETTMANN, Optiker,
N. Esplanadgat. 37 (GOUes gård).

Nylands
eftaésTiiga,
13 Nylandsgatan 13

Telefon 1085.
Bekvämt, snyggt

och tidsenligt inredd
med billigareochdy-
rare alla slags bad-
rum och ångskåp,
samt motsvarande al-
la rättvisa anspråk
på god uppassning,
trefnad och komfort.

/©..©). mm®

K. A. Dahlins
lfOj||iiiiil,;

4 Glogatan 4,

Säljer billigast allt
hvad till en väl för-
sedddrogeriaffärhörer.

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.

I.iTIDEN,
Vladimirsgat. 13 ocU

Michaelsgatan 5.

Direkt importerade

MER.
N. A. Turdén.

skyndade till en dame-klädloge invid
scenen och satte ordentligakläder på
sig, hvilket gjorde hr S. så ledsen
att han rent af inte viste hvad han
skulle säga. Ännu en gång, innemot
kl. 11 på aftonen träffades de, då
frk S. förklarade, att hon nog älskade
honom, men i alla fall inte kunde
rymma med honominnan hon fått tala
några ord med sin riktiga fästman.
Detta gjorde den stackars skådespe-
laren så förtvinad och vildsint, att
han grep henne om strupen och midt
på teatern stack ihjäl henne med en
pappersknif som han samma förmid-
dag lånat hos hrr Lång & Ståhlberg,
antagligen för att använda som dolk
till sin riddarkostym på maskeraden.

Det är ej första gången som Sven-
ska Teaterns maskerader haft så
olyckliga följder. Hvem erinrar sig
ej natten till den 27 februari 1889,
då den gamle skådespelarenHjalmar
Agardh fick ett blått öga och. en röd
näsa? Eller aftonen den 8 mars
1890, då de 10 dansöserna drunk-
nade iHr Salzensteins fontänbassäng?
Eller blodsnatten i fjor, då Ellen
Forsman och hennes älskade efter
maskeradens champagnefröjd borrade
mördarekulangenom hvarandras hjär-
tan vid Nylandsgatan?

Ej utan vemod frågar man sig nu
liksom då: Månne den moraliska
bankrutten ej vara grundlagd redan
ifrämmande land?

Vi svara tryggt ja!
Kännedomen om vår nations fri-

borna, sundaoch glädtigalifsåskådning,
ja, allena kärleken till vårt land och
vårt folk säger oss, att vi ha rätt att
gifva detta svar!

Odé o n
i Stockholm

af Birger Scliöldström.

(Forts.)

„FolketsEöst" yttrade, att Odéon
teaterns representationer äro otvifvel-
aktigt de eländigaste, som någonsin
blifvit gifna inomhufvudstaden", samt
spådde, att det icke skulle dröjalänge,
innan hr Hammer blir ensam åskå-
dare af hr Selanders konstproduktio-
ner.

"
förkla-„Svenska Tidnrngerr^^H|^^^^H

rade, att man torde näppeligen ens
i Grenna eller Trosa upplefvat ett
större teaterelandeu,hvarefter tidnin-
gen i allmänna säkerhetens och an-
ständighetensnamn tillpolisens åtanke
rekommenderade denna sceniska an-
stalt".
Idenna vädjan till polismyndighe-

terna instämde den öfriga prässen,
särskildt framställande det lifsfarliga,
i händelse eld utbröteien sådan lo-
kal med en enda, trång ingång. Hr
stadsfiskalen gjorde en undersökning
och tykte det just ej vore så farligt,
då ju en pump funnes å gården",
men för all säkerhets skull föreslog
han emellertid, att teaterdirektören
skulle åläggas, vid 100 riksdaler ban-
kos vite, att hvarje spektakelafton ha
å vinden ofvanför scenen två kar
fylda med vatten, liksom — sällska-
pet genom sitt uppträdande där icke
redan tagit sig vatten öfverhufvudet!

wFolkets Rösts" spådom, att hr Se-
lander snart skulle få spela för hr
Hammer ensam, tyktes ej gå i den
allra snaraste fullbordan, ty då Af-
tonbladets recensent längre fram på
hösten återkom wtill den olyckligt

ALEXANDERS TEATERN.

**i\ta
(fl~ YQUgmann.
<Bofi* S Shnfryoßcri, -fss

— —4- Privilegieradt 1869

Utför alla slags litografiska arbeten, såväl vetenskapliga
som merkantila. Rekommenderar sin kem.igiafl.skaaféLel-
z3.x33.g- förutförandeaf 5.11-uLstra.tiou.er af alla slagenligt nya-
ste metoder.

Vara arbeten hafva rönt allmänt erkännande
Win- och utlandet samt tillerkänts flere pris. Profver stå gärna till
fetjänst franco och gratis. w

Intet spektakel.
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500 Portemonäsorter,
75 Plånbokssorter,

1500 Blomsterkortssorter
finnas att välja på kos

Osls.a,r Prötoerg,
Kaserngatan 40.

liffiir^likriiin^ åktipjinlrinpt

THTTLE
meddelar lif-, kapital och \s?►^j lifränteförsäkringar. «^

"s>2 Thules vinstutdelning till de
försäkrade uppnådde för år

1892 en summa af %£
152,437 Kr.= Fmk. 212,802. ►>

\A Genera/agent för Fin/and
0. Th. Widerholm. fe



ryktbara Odéon-teatern". fann han,
att dit ställa våra sysslolöse flanörer
fortfarande sina steg, för att riktigt
få lefva som de vilja och där njuta
af att få se en hr Hidtman ien ädel
och älskvärd äkta mans roll spela
blixtfull med en naturlighet, som må-
ste väcka förvåning".

Imellertid blef det alt värre och
värre, och till slut börjademan „spela
röfvare" äfven utom scen och sa-
long... ...
Iförstugan stod en kolonn ien

nisch, där ett matskåp förr varit an-
bragt, och som af hr Hammer lär va-
rit ämnad att uppbära Apollo eller
någon annankonstbeakyddandegudom-
lighet. Dyningarna efter den bifalls-
storm, som belönat de spelande, ka-
stade sig en söndagsafton efter spek-
taklets slut mot ifrågavarandekolonn,
hvilken omkullvräktesafspektatörerne
och en god stund rullades fram och
tillbaka i förstugan. Det var under
tio minuter ett buller likt åskans, led-
sagadt af den muntra sången nßul-
lan går"

Inunder bodde en from f. d. hof-
rättspresident, en af den inre missio-
nens koryféer, och han trodde, att
yttersta domen var för handen. Han
allarmerade vederbörande på fullt all-
var och med den påföljd, att polisen
började instämma och pliktfälla åt-
skillige ungherrar.

Nu var det inte roligt längreiden
salongen, och. hr Selander och hans
sällskap fingo snart livila på lagrarna
och hr Hammer stänga teaternibrist
på publik

s><&—

LUrbaine.
Kontoret är flyttadt till Mikaelsgatan I, ingång

från porten

Ibi! Ipirtank^Ufför^kFing,
För den, som ej behöfveroundgängligen fästa afseende

vid att tor sin livförsäkringbetala så lågapremier sommöjligt
erbjuder L'Urbaine ett försäkringssätt,livarsfördelaräro iögo-
nen fallande. Den försäkradekan nämligen utfästa sig atten-
dast under ett bestämdtantal år betala premien, somdå natur-
ligtvis ställer sig något högre. Men han liar därvid istället
följande väsentliga fördelar:

När alla premier äro erlagda, erhåller han en gratifika-
tion, motsvarande halfva det försäkradekapitalet.

När han dör,uttaller hela det försäkradebeloppet oför-
minskadt

Dessutom erhåller han efter slutad premiebetalning å:
ligen andelivinsten, d. v. s. en årlig lifränta.

För personel', hvilka vilja på en gång 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.

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 göragenom en dylik försäkring, hvilken på
samma gång tillförsäkrarett kontant kapital, en lifränta och
ett arf, eller ifall af behofkan den fördödsfallförsäkradesum-
man sedan, efter premiebetalningstidensslut, återköpas af bola-
get, hvarigenom den försäkrade genast får ett större kapital
disponibelt.

För en är premien för en dylik försäkring mediZTärspremiebetalnmg 37 m. för 1,000 m; för en 30-årig 40
m.; fören 05-årig 42 m.

Korrespondenser.

Från Turin
Turin d. 15 april 93.

nManon Lescault i; är namnet påen
ny opera af Griacomo Puccini,som ny-
ligen med stor framgång uppförts å
TeatroRegio härstädes. Librettonmot-
svarar fullkomligt Piévostos bekanta
roman och är bearbetad af Marco
Praga och Domenico Oliva samt för-
bättrad af Luigi Illica. Mellan Puo-
cinis opera Edgar" och nManon lig-
ger en hel klyfta. Sistnämda opera
är ett värk af fullt klassisk och där-
jämte genomgåendeitalienskkaraktär.
Om eljes någon af de unga italien-
ska kompositörerna förstått och be-
hjärtat lösen Torniamo all antico"
(återvändom till det gamla), så har
just Puccini gjort det.

Operan har fyra af hogdramatiskt
lif fylda akter. Iförsta akten, som
icke föregås af någon ouverture, se vi
framför oss torgplatsen iAmiens med
festande studenter och sjungande flik-
kor. Postvagnenanländer,hvars hjul-
rassel antydes af musiken; urj den-
samma stiga Manon, hennes broder
Lescault och den gamle Ilivoir. En
graciös scen följer mellan Manon och
chevalier Desgrieux, som förklararsin
kärlek för den vackra flickan och bort-
för henne midt förnäsan på den gamle
Ilivoir. Däröfver allmäntjubelaf fol-
ke^ochsUidenterna, hvarmed akten

HAikii-h akten: Manonnår sitt slut
vistas som Rivoirs mätress idennes
hus och längtar efter sin förre älskare
Desgrieux. Lescault tröstar systern.
Nu infinner sig Rivoir med sina vän-

tfferman <3!ilcjmann. dlgenfuren
GLOGATAN G. Telefon 1535.

Ernest Irroy & C:o Reims Champagne. Gonzales Byass & C;o lerez de la Frontera.
W:m & Geo Tait Oporto. Delius Fréres & C:o Malaga m. fl.
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Öppet: Siickendagar kl. B—3 f.m. och 5-9e.m,

Sön- o. helgdagar „ 9—2 f. m.

SPIRITUOSAAFFiR
13 Eriksgatan 13.

Rekommenderar sitt välsorterade
lager af

Ooguac,
Rom,

Hiils.ör © r
Från Legler Pernod, Schweitz.

direkt importerad absiut
Alla varor absolut fin och ren smak

;«¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*:

I Miigmsäiai åta Mord, i
£ Specialaffär för

Modevaror & Kappor.
% Damskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener directris. !Jf
iÄ*ÄgÄ**é±S^ÄÄÄÄ**.*jg««Ä.Éé**Ä&S*Äé«******««*****Äé***»!. !

Telefon n:o 23.AlexandersQ. 48. Slutförsäljning.
Skräddarmästare ML. RIUJTALiAS konkursmassas rikhal-
tiga lager utmärkt goda tyger, realiseras tillinköpspriseroch
derunder, alla slags kläder förfärdigas till billigaste priser,
för arbetsduglighet fullständig garanti.

cÄ. c^. Sa^elins Gtofografisfia Jlfelier,
PBT Central Passagen,

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

Nya

högni-
handeln

Michaels-

gatan 1

För Vårsäsongen:
Polska och Wiener-

IfiODOlf
af bästa fabrikat, till nedsatta, ytterst

låga priser, samt

Suimmi*SaloscJier
af den välkända prima sorten, istörsta

K
Norra Esplanadg. 35, hörnlokalen,

flho Diverse roster realiserasytterstUDS. billigt.

®Rmans*<Brö6
ibutikerna

SOCIETETSHUSET,
som är helt och hållet renoveradt och hvars möblemang är ele-
gantochfullkomligtnytt,uppfyller allanutidensfordringar. Större
och mindre vånitigar och enskilda rum erhållas för bröllop,
middagar, supéer och sammanträden ni. m.

J. C. Maexmontan.

If WtF" Kekommen-i jH< derar sittvälförseddaf \H< lager af droger, ke- t jHj mikalier, gummiva- j|H( ror, Farmaceutiska||H< kär!, Desinfektions- > i
Hj oclikonserverings [ jH( medel, af alla slag; i iHj billigaste priser. > i

Öst Durchman.
VX -ji#wwww««w««wwww* »

urval hos

Lönnbeck,

Ledig annonsplats

Annegatan 20
Nikolaigatan 21.
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HutVudkontor: Unionsgatan 30, Telefon 206.

meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

Prenumeration å

€&rogram~€sfaåef
emottages iLaurentts tidningsdepot N.

Esplanadg, 35 (Wredes hus),

endastPrenumerationspriset

1marß imånaden
med hembärning.

Annonsera

Programbladet
den kända världens billigaste

annonstidning.

ner, abbéer och grands seigneurer med
pudradt hår och peruker, af hvilka
Manon undervisas imenuett-dansen.
(Förtjusande scen medmålande instru-
mentering och alltidehvarfvetskolorit).
Därpå en iWagners anda hållenkär-
leksduett mellan Manon och den plöts-
ligt inträffande Deagrieux, som ånyo
vill enlevera den älskade. Tredje ak-
ten: Scen iHavre framför det kvin-
liga fängelset, där Manon jämte ett
antal fängslade flickor väntar på in-
skeppning och deportation till Ame-
rika. Det är natt, Manon visar sig
bakom fängelsegallret; tragisk duett
mellan henne och Desgrieux, som för-
gäfves söker befria Manon. Hon fö-
res under hopens hånskri ut på plat-
sen. Afskedsscenen är af gripande
storartad värkan. Iden korta slut-
akten vandra de älskande genom den
amerikanska steppen, tils den af feber
hemsökta flickanutandas sin sista suck
i den älskades armar.

Man förespår här den nya operan
ett triumftåg genom allaEuropas ope-
rahus

Amerikas djärfve upptäckare, som
inspirerat så många författare till skå-
despel har nu äfven presterat ämnet
till en balett. På K. teatern härstä-
des gick nämligen i förra månaden
för första gången den nya baletten
Kristoforo Colombo" af Dane3i, mu-
siken af Branca, af stapeln. Handlin-
gen är indelad ifem tablåer och en
prolog. Prologen är ett noggrant åter-
gifvande af Barabinos berömda mål-
ning nKolumbus hånas inför de lärde
iSalamanca". Första tablån för åskå-
daren till Granada och framställer Fer-
dinands och IsabellaCattolicas högtid-
liga intåg efter mohriske konungen
Boabdils fall. Iandra tablån under-
tecknas fördraget i Santa Pé mellan
Kolumbus och härskaren öfver Lesa
och Kastilien. Itredje tablån bevitt-
nar manKolumbus-skeppet ;lSanta Ma-
rias" afresa från Palos hamn. Vidare
öfverfarten öfver oceanen med dess
hvarjehanda vedervärdigheter, stiltje,
storm, uppror om bord m. m., och
slutligen landstigningen på önGhiana-
hani. Fjärde och femte tablån passe-
ra Barcelona, där till Kolumbus' ära
storartade fester anordnas. Baletten
rönte entusiastiskt bifall. Men musi-
ken tillfredsställer endast måttliga an-
språk.

Corrado

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,Mikaelsgatan9

MASKIN- &

IDSKAPS-AFFÄRStort lager. —
M) expedition. -
Omgående örefsvar.-
Kataloger gratis. -
Agenter antagas. -

Inreqistr. \arvmärke.

Jacob Reincke

Gigarrßanéel
L. Tplpf 11S>G logatan IsTTm^^^^^^

j, Hemgjorda papyrosser i lådoron^S
250 st. å 2 50. in- och utländska J

ft Cigarrer. Papyrosser, rök och j
tuggtobak

Ledig annonsplats.

ämft3«iEaMCaMita!»i'E3"E3&aiMt3ipE^g^ssE3äsEg»éE3

I ialla brukliga format, i

PAPPERSPÅSAR j
|bruna, gråa och. hvita, ,
isäljas till billigaste priser, iparti ;
g och minuti :

i Is|lbtrg9 lip#Jiaiiåilj :
EJ IC Alexandersgatan IC I
I >" Atlas. W- I
1 Obs.! Egret fabrikat. \
'Å Firmatryck titföres billigt. §
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— En komisk opera itre ak-
ter nTruffaldino, tvåherrars tjänare,"
af Felix John, har nyligen rönt ett
mycket vänligt mottagande på Königs-
bergs stadsteater. Kompositören är
icke någon nybörjarepå det musika-
liskt-dramatiska området, ty redan en
gång förut har han framträdt med
en komisk opera, Drossel-
bart," somhaft fåamgång. Den effekt-
fulla libretton till Truffaldino" har
han själf författat med fritt begag-
nande af G-oldonis komedi Två her-

C3

rars tjänare."
£
—
i

f.
—
i

CL3

p3

— Man gaf nyligen å Grand
Tliéätre i Bordeaux första föreställ-
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ningen af en outgifven pantomim
de Pierrot", till hvilken

en medarbetare i den republikanska
prässen, Ernest Laroclie, skrifvit li-
bretton och teaterns orkesteranförare
Charles Haring komponerat musiken.
Framgången var fullständig.

H:fors 1893. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri,

OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOL .ET

PBSvudköntor:Dmonsgatan 3U. Teieion lim.

fnaddelar försäkringar mot OLYCKSFALL

DAGLI S T A.
Bibliotek, museer och offentliga samlingar

i och läseUniversitetsbiblioteket alla hälgfria cLn^^^^^Mrummet ■

fe 5_g e
_ m; söndagi hälgda^dHiäl^

daSSkVpedagogiska
m

iäsesalen och biblioteketisvenska fruntim-
mersskolan onsd. och lord.kl. s—B e. m.

Universitetetsskulptursamling, laboratoruhuset, onsd.och
lord.kl. I—2 e. m. samt söndagar kl. 2—3. _

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

Konstföreningens museum iAteneum alla dagar 12— d
ExpositioniAteneum af utländska taflor kl. 12—3.
Föreningens förkonstfliten museum öppetalla dagar12—3

Banker, Post, Telegraf och järnvägar.
Börstimme i handelsgillets lokal.12— 1.
Finlands bank 10—2 vexelkont.10—2.
Privata bankerna 10— Vs3 °- 5~6-
Postsparbankerna hälgfriadagar10—2, 4— v ;liälg- o. son-

gad B—ll. a filialerna de tider, dessa hållas öppna
Kapital-o.Lifränteanstalten, Alexandersg13, 2—3 o. s—o.
Sparbanken, Skilnaden 2, 6—7. — Afdelningskontoret,

Boulevardsg. 40, 9—2 o. 5—7. _
Postkontorets expeditioner: för emottagnmg al enkel

korresp. 7 f. m.— B e. m. (hälgdagar B—l 2f. m.); för alg.
rekom. och värdeposter 10 f. m.— 8 e. m., förank. poster kl.8
£ m._ 6e. m. (hälgd. bägge öppnaB—ll f. m.) Poststationen
vid bangården 728— 12 f- m- °- 2~8 e- m- Sön" °- 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.— 0 e. m. (söndagkl. B—lo
f. m.); stationskont. 7 f. m.— B e. m. (söndagar passag. tåg
tiderna); ilgodsexp. 7 f. m.— 7 e. m. (söndagar7—lo f. m.)
Afg. tag: 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. godståg
Wiborg; 2:30 e. m. bl. tåg Hyvinge; 6 f. m. pass. tåg
Tihus, T:fors; 8 e. m. pass. tåg Borgå, Kuopio, Kotka

Ank
P:burg.
tåg: kl. 9:58 f. m.bl. tåg frånHvvinge; 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, Wrstrand; 9:45 e. m, pass
tåg U:borg, Wasa, Åbo, Hangö,Borgå; 10:35 e.m.P:burg
W:strand, Kotka. S:t Mickel.
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Specielt stort la-
ger af

BORDEAUX
VINER.

N. Esplanadg. 27

till inköpsprisi brist på utrymme
Stort, väl sorteradt lager at husgeråds

artiklar till billigaste priser

Teodor Baltscheffsky.

CIGARR-IMPORT-AFFÄR.
4 N. Esptanadgaian 25. Helsingfors,

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!


