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Tidning för Helsingfors

FORSTRÖMS CAFE,
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Dagligen omväxlande frukosträtter.
MIBBAa från. 2— Se.aaa.. a. 1:SO.

Soupers å la carte,

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

-&.telier förpoträtteri^agr.

Förlagaf fotografier efter finskakonst-
närers arbeten.

Förlagaf finska vyer.
Handel med fotografiska artiklar.

Fabiantgatan N:o 31. Telefon JV:o 204.

1894N:o 86. Onsdagen den 25 April

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 25 April 1894

För l:sta gången

ETT BROTT.
Skådespel i 5 akter, efter en främmande idé af Feo-

dor Procopé.
PERSONERNA

Baron Sixten Lejonstedt Hr Lindberg-
Hélene, hans hustru Fru Lindberg

Fr. GradinDagmar, hennes syster
Generalskan Lagerhjelm, Lejon-

stedts tant Fru Molander
Häradshöfding Branden, domhaf-

vande Hr BAégo,
on Utter, bankir och affärsman.Hr Wilhelmsson

Grefve Arthur Brunströra Hr Berlin,

Doktor AxelHård, läkare Hr Swedberg
Rvttmästar PistolskiöM ff. d.) . .Hr Malmström
Löjtnant Sidensnört Hr Södergren,
Kyrkoherden Hr Kilberg
Mylord Hr Salzenstein

rosefina |Kr Lihr.
kammarjungfrur . .!■ IFr StiagofiLina

Hr NyströmLundgren, "betjent
Brunnsgäster. Tjänstefolk

Första, andra och femte akterna tilldraga sig på ba
ron Lejonstedts egendom, Thorsholm den fjärdei

Ems. — Emellan tredje och fjärde akterna
hafva fem år, samt emellan fjärde och

femte sex månader förflutit.

Börjaskl. 7,30 och slutas 10,30 e. m

'*""" **
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Fm Augusta Undberg.

Baronessan Héléne Lejonstrand

Ett brott"

<^</£#'^-

CHARLES RUS & C:o:IKlassens Fotografiatelier. N. Esplanadg. 31, 1 tr. upp.

J. H. WICKEL
Vinhandel.£J/ försäkrings-\$<*

V VICTORIA^
dlrrafis cTunscfi

prisbelöntpå många uställningar,sist på världs-Ledig annonsplats
utställningen i Chicago,

Guldmedalj 1890.

Sexor & supéer till olika pris. Prima varor,

Soléecß!
Dessa utmärkta viner, hvilka såsom bekant

användas vid utländska kurorter såsomsynner-
ligen halsostärkande och därjämte mycketpris-
billiga, serveras numera å alla fina kaféer och
restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus

Ledig annonsplats.

SUOWI. TEAATTERI.
Keskiviikkona Huhtikuun 25 p:nä 1894

OppHasnäytäntö neiti Kaarola Avellariin

johdol/a,

Ina il it

SdlilldlUi idlU.
(Der ledige Hof)

4-näytöksinen näytelmä (5 kuvaelmaa.) Kirjoittanut

L. Anzengrubcr. SuomentaimtB. Lagus

Henkilöt
Agnes Bernhofer. isännättömän

talon" emäntä Maiju Rangman.
Pegner, pappi Niilo Stenbäck.
Weldner, kouluopettaja Hemmo Kallio.
LeonhardtTrubner,is.renkiVS Konrad Tallroth.
Mikko | § g ( Otto Närhi.
Matti [ renkiä ■§ 1 Julius Sario.
Antti J if [ Kaarlo Keihäs.
Kresoenz, emäntäpiika I Mimmi Lähteenoja,
Liisa \ , , ..-.. S~i \ iBertha Witikainen.
Anna/ Palvelustyttoja j|*[^ MandiBaokman-

Ella Forsberg.
Hilma Liiman

Vanha Ketolan muori .
Terese, hanen tyttärensä
Jooseppi, tämän poika.
Eekiina Imökinl iaHanssu / ? ( Helga Corander

Näytäntö alkaa k:lo V2B Ja l0PPuu k:l° Va"

Huom.l Samat hinnat kuin kansannäytännöissä
tavalliset.

MAil011 il ISIS framhåller sitt rikhaltiga lager iSIDEN & YLLEVARORIdioti 1H liUM äfvensom iELEGANTA KAPPOR.
J <S» mvmW Hl WJ W- W WJ W* »Ä-' IDa,iX3LSls.rä,caca.ori under ledninff af framstående Wienerdirectris.

i ■* I 111111IIIIII111111III!"»-
"

ANDREA LÖNNGREN.LifförsäkringsKontor: =
Ledig annonsplats \,,£vea

T
ocf) DiVerse-pandefN. Esplanadgatan 33

J. N. Carlander.
E2Högfberg-sgrataxi22," -4HIIIII11111:1I111111111111111111I IIIII IIIII11I!"►--♥—<"! 11111111111111111IIIIIIIIIIIIII11IIl!ll lilII"►—"

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors,

JMode-
tf Brand-



|JULIUS SJÖGREN \
Mikaelsgatan4. Centrals hus. J^

\ Ylle- och frihofvaruaffär. \
JJ Välsorterad!lag-er. Billigapriser. J^

Ilifförsäkringsakfiebolagef
KalfiLYA,

JEifförsäßringar é Jfifränfor.
Billiga premier — liberala försak-

ringsvilkor

nr
Calorie

111
C. J. MAEXMONTAN

Esplanadgatan 2
Brunnsgatan 7

TELEFON 124 & 279

IM" ya, Drogeri HandelnI

GÖ I
Si

SJ
T3
SMCO
l-t-—

-S-Miehaelsgatan 1. -§-. .
m,«^f rti!:- \*\ mi"u'försäljning af alla-slags droger, kemikalier, Far.maceut: karl å redskap, Gummi-varor etc. till billigapriser.

CAFE DU NORD.
Soflegatan 2.

Undertecknad som nyligen öfvertagitnämnda affär, rekomai3a derar sig med goda varor och billiga priser.Obs.! Smörgåsbord ocli å la carte serveras hela'da»en -
3od nyjusteradBillard.

- '
G. Btomqvist.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

(Näst sista)

Torsdagen den 26 April.

Program:
Ouverture till op. Wilhelm Tell. Bossinl
Konsert, för violoncell Volkmann,

(Hr. Georg Schneevoigt.)

La Jota Arrogonesa" Gliiiha

PAUS,

,En saga", för orkester Sibelius

Aria ur op Judinnan Halevy
(Hr. L. Götjes.)

1812", ouverture solennelle Tschaikowsky

PAUS

Finsk Rapsodi n:o 2 Kajanus
Solo för pianoforte

(Hr. C. Grimm.)

Marsch ur op. Tannhäuser Wagncr

Robert Kajanus

\ 6t(!^sr/ \

| meddelas afJjfjl Selma Kajanus,* Albertsgatan17.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti ochminutafendast äkta utländska

WINBR &
SPIRITUÖSA

COGNAC
Hartniann Fils Fréres

COGNAC
"4®
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Generalagenter
för

Bayliss Thomas & C.os
Excelsior Works, Coventry, England

(grundlagd1874)
världsberömda

med öfver 200 guld- & silvermedaljer
prlsbelönta

Excelsior Velocipeder.
äO^F" Köp städse den bästa vara Ni kommer

öfver, och vänd Eder därför alltid till
Axel Wiklund och Hjalmar Fellman
St.Robg. 3 tr. B. WlaMmirsg. 19.

Ledig annonsplats.

Josef Diem och hans
giljarefärd.

Om den nyligen aflidne violoncell-
virtuosen Josef Diem har man åtskil-
liga lustiga historier att berätta. Diem
var en begåfvad människa och en
duktig musiker, men såsom före detta„alpherde" och sålunda utgången urde djupa leden", kunde han ej så
lätt sätta sig in i formerna för de
högre bildades sällsknpslif;— den van-
liga skolbildningen fattades honom äf-
ven, och iumgänget beflitade han sig

■
—

åtminstone under studietideniMiin-
chen, då vår sagesman sammanträffade
med honom

—
att visa ett högst oge-

neradt, ofta ganska bondaktigt maner.
Jag har banat mig väg ned ifrån —
genom sträfvan och sjelfstudier
hvad jag är liar jagmig sjelf att tacka
för!" brukade han med en viss prole-
tärstolthet framhålla. Hans högsta
sjelfberöm var: att han var „autodi-
dakt". Detta främmande ordhade han
tillegnat sig, ehuru han annars ej var
mycket hemma ifrämmande språk eller
lärda vetenskapliga termer. Då lian
från Weimar en dag inträffade iKarls-
bad för att konsertera, pratade han

som vanligt helt öppenhjertligtmed sin
värdinna på platsen, en naiv och ej
synnerligen klyftig personage, om sin
selv-made-h&r]ighet, hur han var en„autodidakt" och att han tillika var„alpherde", hvaröfver han äfven kände
sig stolt, så att den goda böhmiskan
blef öfvertygad om, att den nye kur-
gästen för henne framdragit sina för-
nämsta värdigheter och derefter upp-
satte personalierna på Karlsbads främ-
lingslista. Iett exemplar af denna
lista från den tiden kunde man också
få som ett kuriosum läsa: Josef Diem,
autodidakt och alpherde från Weimar".

Skall man sätta tro till Diems för-
troliga meddelanden" ivänkretsen —
och hvarför skulle man ej tro en så
ursprunglig och oslipad natur ha kun-
nat upplefva de äfventyr han berättat
om sig — hade en gång kärlekens
himmelska stjerna uppstigit på hans
horizont och utsigter öppnat sig för
honom till ett rikt och iallo förmån-
ligt parti. Det var en ungdomsaffär;
men det missöde, som tycktes följa ho-
nom som en arfsolycka, gjorde denna
hans lifs sköna dröm om intet.
IBerlin lärde han känna en ung

dam, naturligtvis ett ideal af bästa
sort. Fadern — millionär! Den unga

damen hade redan gifvit honom för-
hoppningar om genkärlek, och det gälde
nu endast för den ungdomlige svärma-
ren att få tillträde till hennes hem,
att introduceras iden tillbeddas famil-
jekrets och göra bekantskap med hen-
nes stränge herr pappa. Slutligen yp-
pade sig, tack vare rekommendationer
och goda vänner, tillfälle härtill, och
den vigtiga aftonen nalkades, då Diem
skulle presenteras för gubben och var
inbjuden att med sin violoncell gästa i
denne Krösus' och hans gyllene dotters
salong. Instrumentet var redan dit-
sändt, och vår virtuos begaf sig å väg
efter. Men då ett förfärligtregnväder
gjorde gatorna omöjliga för en fotvan-
drare, måste vår hjelte se sig om ef-
ter en droska. Långt sökande iörgäf;
ves! Hela världen tycktes resa i dag
också stod regnat som spönibacken'
Ändtligen fick han sigte på ett åkdon-
Diem rusade fram till det, öppnade
dörren och steg in,menprecist isamma
ögonblick öppnades dörren på andra si-
dan af en person, som också steg in i
vagnen. Nu uppstod en strid med och
till och med några knuffar mellan de
båda inkräktarne, af hvilka hvar och
en ansåg sig ha rätt till okvald besitt-
ning af det dyrbara fortskaffningsmed-
et. „Herre, ni är en oförskämd kra-

Ibat!" skrek slutligen Diem iberserka-
raseri, Jag var dock den förste på

platsen! Det måste först bevisas— ut med er!" blef svaret. En så-
dan där gröngöling kan gärna löpatill
fots!"

Att kallas gröngöling" idet ögon-
blick då man står inför en af sitt lifs
vigtigaste tilldragelser, uppfyld af tan-
ken på fästmansvärdigheten, det är nå-
gonting oerhördt. Konstnären skum-
made af raseri, och med sittlediga ut-
tryckssätt på bondspråket tog han till
hjälp hela den arsenal af skällsord,
hvaröfver han förfogade, så att den
förbluffade droskkonkurrenten" ihast
rymde fältet, dock med de olycksbå-
dande orden: Oerhörde grobian! jag
träffar dig väl!"

Och värkligen! ■ Då han till slut
sjunkit ned ivagnsdynorna och gifvit
kusken adressen till dan presumtive
svärfadern, hörde Diem alldeles tyd-
ligt att en annan vagn oafbrutet följde
efter hans. Aha! fienden var honom i
hack ooh häl! Han hade naturligtvis
fått tag i en annan droska och för-
följde honom för att få reda på hvem
han var. Framåt gick det nu i traf— bägge kuskarne klatschade pä, så
att det stod härliga till.
"! Anländ till millionärens ocli kommer-
serådets hus sprang Diem upprörd af
harm, ur droskan, nådde med ett enda
saltomortale husets port och rusade förbi
den rikgalonerade portiern idet han«««♥ San. vtnjdj». Måleriaffär och Ritkontor

f)R<:i c -fy- ?v Högbergsgatan37. Telef. 1542.OBS.! Specahte:St.lenhghet OBS.! Utförliga eskisser iemnas för all dekoration.



OrkesterföremngeniHelsingfors. Kör af gnomer och sylflder. (Fausts dröm.)
Sylfldernas dans.
Final. Kör af studenter och soldater.Onsdagen den 25 april

PAUS.

FAU T 3.
(Faust hos Margareta).

Det var en konung iThule" (ballad)
(La Damnation de Faust.)

Komponerad 184G
Besvärjelse.
Irrblossens dans.
Mefistos serenad med kör af irrbloss.
Trio med kör (Margareta, Faust, Mensto)Dramatisk legend ifyra afdelningar.

MUSIKEN af Hector Berlioz. PAUS.

(Margaretas kammare).
Margaretas romans

(Bärgsklyftor och skog)
Faust och Meflstofeles (Recitativ).
Färden till afgrunden.(Ungerskt landskap.)
Pandaemonium. (Kör af afgrundsandar och.

fördömda).
Introduktion.
Landtlig dans

Kör af saliga andar (Margaretas apoteos)Ungersk marsch

Medvärkande:■A-fcaLelnjLEis 2.
(Nord Tyskland.) Fröken Aino Achté Margareta-W/tisf- Herr L. Gtftjes .„ A Ojanperä

Faust.
Mefistofeles
Bränder.

Faust i sin studerkammare
Påskhymn.
Auerbachs källare i Leipzig.
Dryckeskör.
Branders visa.

Sinfonikören (förstärkt),<&aptjrosaer OrkesterföreningensOrkester (förstärkt)
Fuga med motiv ur Branders visa.
Mefistos sång.

belönade med Konserten börjar kl. half 8 e. m
(Vid Elbes strand) Guldmedalj i Antwerpen. tfioGert dlajanus.

(Forts, på följ.spalten), Dirigent,

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. DJEKKSm

Mefistos aria

Program

Ledig annonsplats

sprang1 upp de första stegen på den
ståligt upplysta trappan. O himmel!
hans fiende och förföljare var fräck
nog att sätta efter honom äfven här
ocli beträda den eleganta trappan, oer-
Sördt! „Herrn — ! hur vågar ni in-
tränga här!" skrek violoncellvirtuosen
i vild förbittring och stälde sig ivä-
gen för den förföljande med en utma-
nande hållning. Portier, visa då ut
den där människan! men gå och an-
mälmig:JosephDiem,kammarvirtuos!"
"■* Men portiern — han tänkte ej på
någon anmälning. Han sjönk ned på
sina knän af skräck vid det oerhörda
missdåd som blifvit begånget. Och
Diems förföljare kastade en föraktlig
blick på konstnären, gick utan att säga
ett ord stolt förbi sin antagonist trap-
pan upp till första våningen.

Hvad vill detta säga?!" stam-
made plötsligen vår hjelte och kastade
en hjelpsökande blick på portiern. Men
idetsamma öfverfölls han af en dun-
kel aning om något olycksöde och stan-
nadeliksomfastnagladpå åttonde trapp-
steget.

»Himmelske gud!" framprässade slut-
ligenhusets Cerberus, är ni förryckt!?
Det var ju herr kommerserådet sjelfH"

Först efter lång betänketid vågade
Diem genom en tjenare återfordra sin
violoncell. Om invånarne ikommerse-
rådets hus och hem fick han efter detta

olycksaliga qui pro quo aldrig vidare
höra ett ord.

M. Kff.

Amatör-cirkus iMalmö

Malmö den 11 april,

De fyra föreställningar, som herrar
och damer ur vår societet den 11, 12,
13 och 14 d:s gifva iridhuset härstä-
des till förmån för skollofskolonierna,
kommaalldeles säkert samtligaatt draga
fulla hus. Eedan i går voro genom
förköp sålda biljetter för nära 2,000
kr. Antagligenkan bruttoinkomstenpå
förhand,,uppskattas tillomkringG,OOOkr.

Programmet, som är ungefär lika för
alla aftnarne, upptager 14 nummer.
Eidklubbarne härstädes — Koda klub-
ben och Blå klubben, under frih. Djur-
klous och löjtnantAsks ledning— lämna
det största bidraget. Direktören (frih.
Djurklon) framförifrihet sin Lakmée"
(af finsk ras), och dressyren står föga

tillbaka för den, man får se vid yr-
kesmännens hippologiska uppvisningar.
..Lakmée" klifver omkringpå barrieren
itakt efter musiken, lägger sig ned
på en vink af sin herre, böjerknä lör
publiken och alt det där, som vi äro
vana att se på en riktig cirkus. Ett
annat nummet af direktören väcker li-
kaledes hästvänners uppmärksamhet,
nemligen den s. k. dubbla körskolan
med en engelsk jagthäst,New-Market",
och en dito af fransk ras, Varien".
Löjtnant Ask, känd som intresserad
sportman och arrangör vid kapplöpnin-
garna utanför Malmö, har ett präktigt
nummer med parforce- och hinderridt
på sin välbekanta kapplöpningshäst.
Bland öfriga nummer må nämnas jeu
de rose" af tre damer och framför alt„grand carouselle" af 4 damer och 4
herrar iförra århundradets drägter.

En nyhet för denna amatörcirkusär
en cyklistkadrilj, som utföres af sex af
vår stads yngre velocipedryttare. Num-
ret är ett af programmets bättre och'
tager sig utomordentligt väl ut. Det
utföres med mycken säkerhet af de i
sportdrägt med olika färgade skärp
klädda hjulmännen. Isynnerhet väk-
ker en soloridt af cyklisten Klein,känd
|som pristagare vid flera skandinaviska
itäflingar, uppseende. Hr Klein hoppar
[med sin bicykel öfver hinder,ballanse-
rar, rider på barrieren, excellerar in-

den fint krattade ochsan-
dade arenan o. s. i

Föreställningarnaspiéce de résistance
är dock pantomimen. Det är en öster-
länsk saga som satts ien scen af en
dam ur den skånska adeln, fröken Stina
Beck-Friis. Arenan föreställerett åker-
landskap med källa ocli palmer. Där
sammanträffa „prinsessan af Tunis" och
prinsen af Marocko".

Mycken lyx har blifvit nedlagd på
uppsättningen och i synnerhet på da-
mernas moriska sidendrägter. Nära ett
50-tal medvärkar. Det hela bildar en
brokig och praktfull tafla,ihvilken in-
diska prinsessor och moriskadanserskor
tafla om skönhetspriset.

Max

RENAULT & C:o
Etablerade 1835

COQJstjAC,
Specialité: 3 31édailles (Vor".

Genera/agent förFinland: AgenturenVINIC6LE"

cJCerman cTilgmann,
Helsingfors

ERNEST IRROY & C:o
Etablerade 1820

I^eims Champagne,
Specialité: Carte d'or"»
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ProcjrammeSOCIETETSHUSET.
1Parti

MiceliSerenata di Miceli
ValenteM'abbruce

Dinorah fantasie (fflandoline solo) Heyerbeer
Onsdagen den 25 april kl. 8 e. m

(Executi par D'antonio

OlostiIdeale

2 partiKOISIRT ftÉt HontiNouvelle mandolinate
Di LevaSpingole Francese

Addio Napoli Cottreau
Vokal & Instrumental par le celebre et original

Pantaisie Tarantela (solo mandolin.e) C. Sestano

(Siuinfaife <3lapolitain Sramsgna. 3 parti

Quintette Napolitain Rondinella amabile Gramegna

Di CapuaBersaglieri

Gramegna. Potpourri surmotif napolitains

Stella confidente Banilin

(E"orts. på 3:dje spalt) Bis Margherita

Nijtt! Praktiskt!
£Ryåés~

Rappslar
för fickur å Fmk 1.50

Mikaelsgatan 2
Wredes stenhus.

TH. NEQVIUS.

Undervisning1

Va fäsnine) oei? Dekfamafion
C/msliQ HbegerEolm.

Östra Brunnsparken N:o II

3 Lindgrens rausi nandel
idas- utkommet

SCHOLANDBBS ALBUM
De mest populära och om-

tyckta sånger af Sven Scholan-
ders repertoi?

■544 Pris 3 kr. Hr*

Brefpapper & Kuvert
med firma

iDahlbergspappershandel.
HufvudaffSr: Alexandersgntanlä.

Filial:Skilnadcn 19. {
r xr^r

—
i

K. A. Dahlin
Helsingfors.

Apotek: Nikolaig. 15.
Droghandel: Glog. 4.

Krydder, Parfymer, Gummi-
varor, Bandager, Förbands-
artiklar, Droger, Kemikalier,
Farmaceutiskakärl, Redskap

m. m.

Spetsar,
sidenband

plysch
ytterst billigt.

H. ELLMIN
Alexanders^, g

c/5
as
o.
tn
£=
O

09
—I

.13 yvingeFabriks
Aktiebolags

Prässjäst,
non plus ultra, jäskraftigoch

hållbar.

kemiskt ren,

Denaturerad Sprit,
bästa och billigaste lampsprit

Notiser.
— Wagnertournén iSverige. Del-

tagarne idenna förut omnämnda tour-
née äro:

Damer: fruarna Moran-Olden (Mün-
chen), Staudigl (Berlin), Mielke (Bre-
slau), Caliga (Wien), Stavenhagen(Wei-
mar), samt fröknarna Eosen, Bettague
(Breslau), Pagin (Frankfurt) m. fl.;
herrarna: Heidrichs, Caliga (Leipzig),
Lieban (Berlin), Sommer, Miihlmann
(Breslan), Elmblad (Prag) m. fl.

Orkesterdirigenter äro hrr Strauss
(Weimar), Weintraub (Breslau) körre-
petitör hr Stavenhagen (Weimar), för-
sta regissör hr Elmblad (Prag). Full-
ständiga dekorationer, reqvisita, kosty-
mer m. m. medföras från Breslau.

— Svensk-norska föreningen i
Paris gaf i lördags i sin lokal vid
rue de la Chausée-d'Antin en konsert
efter ett mycket lockandeprogram, ute-
slutande utfördt af skandinaviska ar-
tister. Af svenskar uppträdde: fröken
Ester Sidner, som sjöng cavatina ur
Hallströms „Vikingarne", Källan" af
Svedbom samt två romanser af Masse-
net; fröken Lindberg och hr C. G.
Nyblom, hvilka spelade violinduetter
af Godard, hvarjemte den förstnämnda
solo föredrogMazourka" af Zarzycki;
den berömda harpisten hr Lundin, som
utförde två soli af Hasselmans och Za-
bel, samt hr Fiirstenberg, som sjöng
aria ur Don Juan" och romans ur
La Perle du Brésil" af David. Dess-
utom utförde den äfven här bekanta
unga norska pianisten fröken] Hanna
Marie Hansen soli af Grieg, Eubinstein
och henne sjelf. Till slut upptog pro-
grammet: Komans af D'Hardelot, sjun-
gen af fröken Sidner, ackompanjerad
af fröken Hansen samt hrr Lundin och
Nyblom.

Efter konsertens slut samlades för-
eningens medlemmar till ett enkelt men
glädtigt aftonsamkväm.JJttika
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Ledig annonsplats

ZittrE^Violir^
Gitarr~Hoch Man-
dolin-lektioner

neddela
J. Binnemann

Eriksgatan 5. 1.
Tr. kl.4—5.

OBS! Instrument erhållas

R O K
PHOSIT" en ny 15p:is Cigarr ilådor

om 25 & 50 st.
CLAItITA" en ny 20p:i Cigarrilådor

om 50 st.
JACOB REINCKE,

3 Glogatan 3
OBS.! Hemgjorda Papjrosser i askar om 250 st

Telef. 627.
Alexanderog.42.

Pr ofva
PHOENIX"

gap^rossen
>s. den mjuka smaken!

e/5
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CO
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Ledig annonsplats

uiekfrisk oeiysning
elek-

trisk belysning uppgö-
ras å Helsingfors
Elektriska Helys-
nings Aktiebolags
kontor S. Esplanadga-
tan 4. Telefon 916.


