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Programbladet
Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBUN, -S-

FOTOGRAF Teatrar och Konserter. JDrancT&Jbif^^^^^^^^^^^B
Atelier för porträttering.

Förlag af fotografier efter finska konst-
närers arbeten.

Kontor« Förlag af finska vyer. )*

Handel med fotografiska artiklar. Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
-p Esplanadg.33.

-%~ J. N. Car/ander.Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264,

N:o 59 Söndagen den 21 Maj 18 93

Svenska Teatern.

Måndagen den 22 maj

LIFYET PÄ LANDET
Folk-komedi i5 akter (efter Fritz Reuters roman). Fri be

arbetning af Frans Hedberg-

Personerna

Axel v. Rambow, riddargodsägare ....Hr Ljungberg.
Frida, hans hustru Fru Riégo.
Frans y.Rambow, hans kusin Hr Berlin.
Porauckelskopp,godsägare * Wilhelmsson.
Fru Pomuckelskopp, Fru Salzenstein.
Malla, | -, ■.,, iFrk Holmgren.Sälla/ / deras dottrar \ „ Stjagoff.
Pastor Benrendsen Hr Wahlbom.
Karolina, hans hustru Fru Precht.
Fritz Triddelfliz, hennes systerson ....Hr Castegren.
Hawerman, inspektor „ Malmström.
Louise, hans dotter Frk Lihr.
Bräsig Hr Eiégo.
Fruchsschwantz, advokat „ Salzenstein.
Maria Möller,Hawermans husjungfru . .Fru Castegren.
Daniel, Rambows gamla betjänt Hr Beckman.
Kristian Desel, \ ", , / „ Lindh.
Peter Väsel, / daSsverkare { „ Blomberg.

Handlingen föregåriMecklenburg. l:sta akteniGurlitz
prästgård, deöfrigaakternapå go ietPumpelhagen

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

Emil von der Osten

den berömde och mycket omtalade
svensk-tysk-engelska skådespelaren, som
enligt kontrakt med Svenska Teatern,
redan i dag den 20 dennes skulle
börja en veckas gästspel härstädes,
lär emellertid ännu ej ha anländt till
Helsingfors. För att emellertid ej
komma för sent med hans Mld, om
han värkligen kommer själf, meddela
vi den idag och skola isinom tid
därtill foga en skildring af den fram-
stående konstnärens växlingsrika och
äfventyrliga lif.

Detektiven.
Lustspeli3

Biål
Lustspeli1

Svenska Teatern.

Onsdagen den 24 maj

För l:sta gången

akter af PER STAAFF. Svenskt original

För första gången

fedrömmar.
akt af ADOLF PAUL. Inhemskt original
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KONSERT

beviljar lifränte-, pensions-, utstyrsel- och lifFörsäkringar af
alla slag på de fördelaktigaste vilkor mot billiga premier.
Bolagsordningen berättigar de försäkrade till andel i vinsten
äfvensom att vid bolagsstämma utöfva röst- och valrätt.

Försäkringsbelopp utbetalas om så önskas omedelbart
1 efter dödsfall.
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TE. STUDS'B
KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERSRÖRELSEi

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

och Kläden.

DA 1(IIUniIITIIRII DDHMnCnDOÄfDIMPAD I%#i<l tanken på att beställa KLÄDER försumma icke att först se på material
IHLUIRMJU IUNölft, DnßßUrUltöflMllNDflll. IV Ocli taga reda på prisen hos 0. Öländer, Skildnadstorget N:o 2.
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Arkadia Teatern.

Intet spektakel.

R < Hj. Fagerroos,
K ? Alexandersgatan 9.
S$S, '. i

C. E. LIMS BQRSTBIWDERIAFFÄR,
Alexandersgatan 46, CENTRALS HUS,

Alla sorters finare och gröfreBorstbinderiarbe-ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätt-svamp, Tamburmattor m. m.
C. E. Lindgren,
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Teater-, Res- 1Marinkikare.
Specialitet: Glasögon & Pince-nez.

-"H Största urval.
— Nya modellet P>"

PAUL DETTMANN, Optiker,
N.Esplanadgat. 37 (GOhles gård).

Nylands
cfcaésfuga,
13 Nylandsgat 11

Telefon 1085
Bekvämt, snyggt

och tidsenligt inredd
med billigareoch dy-
rare alla slags bad-
rum och ångskåp,
samt motsvarandeal-
la rättvisa anspråk
på god uppassning,
trefnad och komfort.

I, A. Oahlins

4 G lögatan 4,

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

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. A. TIDEN,
Vladimirsgat. 13 och

Michaelsgatan 5.
Direkt importerade

VINER.
N. A. Turdén.

Ruggiero Leoncavallo
Knapt hade Mascagni öfverraskat

musikvärlden med sin Cavalleria ru-
sticana," som iett slag éröfrade alla
scener, och strax därefter med L'am-
ico Fritz" och Die Kantzau," ehuru
ej med samma lycka, gjort sitt intåg
på tyska scener, förrän flera af hans
landsmän skyndade ihans fotspår på
eröfringstågmot norden där de äfven
ha gått segrande framåt, först till
Wien, under musikutställningen där
förra året, sedan till det nordtyska
kejsarrikets hufvudstad. På Berlins
kgl. operascen uppfördes den 5 sist-
lidne december för förstagångenmed
storartad framgång Leoncavallo3 Der
Bajazzo" ();Pagliacci") och nästan
samtidigt fick man på Kroll'ska tea-
tern därstädes genom italienska gä-
ster, signor Stagno och den utmärkta
sångerskan och skådespelerskan fru
Bellincioniifrämsta rummet, görabe-
kantskap med ett par andra nyita-
lienska operor: nA Santa Lucia" af
Pierantonio Tasca och nMala vita" af
Giordano, de senare dock, såsom det
synes, af mera utpräglad realistisk
karaktär. Öfveralt i dem rör sig
emellertid ett friskt pulserande folklif,
som uppenbarar sig på ett kraftigt,
ofta något obändigt sätt och ovilkor-
ligen rycker åskådaren med sig, öfver-
alt finner man också detta sanna, li-
delsefulla tonspråk — il veristno — -,
som, framsprunget ur en mätiniskas
hjärta, omedelbart tilltalaralla hjärtan.

Mascagni har, som man vet,iSon-
zogno-täflan erhållit första priset och
därför ansetts såsom den mest bety-
dande bland ungitalienarne. Menny-
ligen har mani ellernPa-
jazzon,, —

såsom namnet lyder från
tyskan — lärt känna ett värk, som
ställer begåfningen hos dess skapare,
Leoncavallo, påstås det, i än klarare
ljus. Redan den omständigheten, att
Leoncavallo själf diktat den text han
ville sätta imusik möjliggörför kom-
ponisten att passa musiken så noga
till tanken, såsom "Wagoer nästan
ensam hittils förmått. Dessutom ger
Pajazzon" sin mästare tillfälle att
musikaliskt skildra alla hjärtats rörel-
ser från den mest uppsluppna mun-
terhet till den vildaste själssmärta.
Denna framställning lyckas honom,
likasom Mascagni, så utomordentligt
därigenom, att de minsta detaljer äro
utarbetademed minutiös noggrannhet.
Tillika uppnår Leoncavallo genom
användning af motiver (musikaliska
fraser) och instrumentemas olikaklang-
värkan en noggrannare teckning af
personerna och deras individuella kän-
slor. Det hela är så stortänkt till
plan och genomföring, att endast en
fullt mogenkonstnärsnaturkundeåstad-
komma det. Leoncavallo har ock re-
dan inträdt isitt 35:te lefnadsår och
har bakom sig en vandringstid, under
hvilken han varit vida omkringivärl-
den. Liksom Mascagni har han nöd-
gats bekymmersamt nog förtjäna sitt
uppehälle med sång- och pianolektio-
ner. Ihans värk möter oss en fläkt
af Wagners ande. Tillika vitnar det
om ett så framstående, själfständigt
arbete, att man värkligen med spänd
väntan emotser trilogien „Skymnin-
gen", som skalden-komponisten nu
håller på att skrifva. Denna behand-
lar den italienska renässanstiden och
har sin egen historia. Sedan några
år tillbaka var nämligen första delen
af denna: Mediceerna", redan fär-
dig ända till och med orkestreringen
och öfverlämnad åt förläggaren Eic-
cordi att utgifvas — ■, men denne lät
operan ligga utan att skänka gehör
åt konstnärens enträgna böner. Nu
är Leoncavallo ifrigt sysselsatt med

ALEXANDERS TEATERN.

Intet spektakel.
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Utför alla slags litografiska arbeten, såväl vetenskapliga
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som merkantila. Rekommenderar sin lEenaig-xa-fislca.afcLel-
nbig förutförande af IH-u.strata.on.er af alla slagenligtnya-ste metoder.
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500 Portemonäsorter,
75 Plånbokssorter,

1500 Blomsterkortssorter
finnas att välja på hos

Osltar Fröberg,
Kaserngatan 40.

Lilrsätaings Aktiebolaget
THXJXI

Stockholm,
meddelar lif-, kapital och

lifränteförsäkringar.
Thules vinstutdelning till de
försäkrade uppnådde för år

1892 en summa af
152,437 Kr. =Fmk. 212,802.

Generalagent för Finland
0. Th. Widerholm.Sj^BßiSiis

'
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att få färdiga de andrabåda delarna:
Savonarola" och Cesar Borgia".
Man kan vänta att dessa skola rätt-
färdiga de förhoppningar, som blifvit
vakta af Pajazzons" skapare. Mån-
gen anser att det ej är Mascagni utan
Leoncavallo, som är den mest bety-
dande komponisten bland ungltalie-
narne.

Jämför man Cavalleria" med nPa-
jazzon" skall man finna icke så få
likheter ej blott i fråga om handlin-
gen såsom en tragisk skildring ur
folklifvet utan också musikens detal-
jer. Mascagnis „Intermezzo" åter-
finnes hos Leoncavallo och synes kom-
ma att accepteras afalla ungitalienare,
men flera rytmiska och melodiskalik-
heter mellan satser irCavalleria" och
Pajazzon" kunnapåvisas,bland hvilka
isynnerhet en sats hos den senare i
båda dessa hänseenden är särdeles
påfallande såsom företeende en märk-
värdig likhet med formannen Alfios
sång iMascagnis opera.

Om det vore sant, som man sett
flerstädes uppgifvas, att vid den näm-
da konkurrensen, när Mascagni blef
segervinnaren,Leonoavallos operaskul-
le ha fått andra priset, då begge
operorna skulle ha varit samtidigt
komponerade, äro sådana likheter som
de förete så märkvärdiga, att ihela
konsthistorien knappast något liknande
förekommit. Snarare har väl då den
ena tjänat till mönster för den andra.
Om nu Mascagni först och på ett
själfständigt sätt skapat denna nyita-
lienska riktning, eller om han, såsom
det påstås, tagit till förebild den i
Hamburg förra året gifna operan nDie
Willie" af Puccini är tämligen lik-
giltigt; sedan hans ;9Cavalleria" så-
som den första af dessa nyitalienska

POPUUR ■KONSERT
i Brandkårshuset

Måndagen den 22 maj (annandag- Pingst)k^^^^^^^^|
Benäget biträdande: Fru Hilda Castegren, magister K. Flodin samt

en 5-dubbel kvartett (f. d. M. !VT':ter).

Program:
Fsedrelandssang b. NordraaJc.
SkjönJomfrue F. A. Frieberg.
Finsk folkvisa arr. E. Genetz.
Som stjernan uppå himmelen så klar . . . arr. B. Kajanus.

(Med tenorsolo af undertecknad).

a) Sieiliana Pietro Mascagni.
h) Om Julen (visa) E. Sehlstedt.

(U/idertecknad).
Älska mig! (duett) . . . . .C. Millöcker.

(Fru Hilda Castegren och undertecknad).
a) Blomsterflickan . . . . \ Berignani.
h) Jag tror jag får börjaöfverge att sörja

(sångpolska) Dannström.
(Fru Hilda Castegren).

Skarnbassen og Rosen W. H. Weit.
Og sneen den fög Bögli-Flodin.
Fredmans epistel N:o 82 ■....-..-.C. M. Bellman.
Dansk folkvisa (från Jylland) arr. A. Edgren.

(Med tenorsolo af undertecknad).
Obs.! Första och sista afdelningen: Manskvartetter

Biljetter a 1mk. (samt ett mindre antal numrerade a 1mk. 50 p.) säljas kon-
sertdagen fr. kl. 9 f. m.iBrandkärshuset.

tfåaS cs. Salzensiein.

5 e. m

operor kommit till uppförande och
såsom den första idenna stil kompo-
nerade operadramer bevisat sin emi-
nenta lifskraft, är den ock atf. be-
trakta som typen för denna riktning,
och Mascagni såsom dess grundläg-
gare och skapare.

Efter första uppförande
iBerlin gör en musikkritiker en jäm-
förelse mellan de båda nu så berömda
italienska komponisterna, medhvjlken
vi afsluta denna uppsats, som i af-
seende på biografiskanotiser omLeon-
cavallo är torftig nog, emedan sådana
ej kunnat mera utförliga uppletas.
Leoncav allo," heter det, „visar sigi
sin ,Pajaxzo" Mascagni öfverlägsen i
många stycken; han är framför alt
mera sansad och öfverskrider aldrig,
afven vidutbrottaf den högstalidelse,
de ästetiska gränserna. Idetta hän-
seende synes mig musiken tillColom-
bines komedi varaett litetmästervärk;
rococons tidsålder persifleras däri med
så fin gratie, att man påminnes om
den franska speloperans bästa mönster.
Äfven iafseendepå instrumentationen
visar sig Leoncavallo merauppfinnings-
rik och förnäm, särskildt förstår han
att med klokhet undvika det dånande
larm, hvari Mascagnis instrumentation
emellanåt förfaller. Blott ienpunkt,
men denna också hos en operakompo-
nist ganska väsentlig, liggerMascagni
otvifvelaktigt öfver:iuppfinningens ur-
sprunglighet. Leoncavallo är en ek-
lektiker, hans tema bära sällan origi-
nalitetens prägel;Verdi, G-ounod,Mey-
erbeer och Berlioz afspegla sig ofta i
dem, ja till och med ett Schumann-
motiv (opus 5, nr 8) träder en gång
emot oss not för not, men därför ta-
lar också Leoncavallo städse ett för-
nämt och bildadt språk och blir nästan

forman <3ilgmann. digenfuren
GLOGATAN 6. 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.

Sön- o. helgdagar 9—2 f. m.
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Rekommenderar sitt välsorterade

lager af
Cognao,

DE*, oYrt,
XiiIs.öx* © x"

Från Legler Pernod, Schweitz,
direkt importerad absint
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dMMmgiMia lf©rd 9
Specialaffär för

Modevaror & ik orPP
)|Damskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener directris. $

Telefon o 23.Alexandersg. 4?. Slutförsäljning.
Skräddarmästare ML RISfTALAS konkursmassas rikhal-
tiga lager utmärkt goda tyger, realiseras till inköpspriser och
derunder, alla slags kläder förfärdigas till billigaste priser,
för arbetsduglighet fullständig garanti.

cft. c^ Sa&elins cftfelier,
jpg^- Centra! Passagen. "^Q

Porträttering alla dagar fr. 9— 3. Elegant arbete. Billiga priser
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J W* Eekommen- [ ]
< derarsittvälförseddai i< lager af droger, ke- " >
j mikalier, gummiva- [ [
I ror, Earmaoeutiska i i< kärl, Desinfektions- > >
J och konserverings [ [
( medel, af alla slag; i i

handeln

Micliaels- < billigaste priser.

* 01 Durchman.
i i
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För Vårsäsongen:
Polska och Wiener-

IKODOI
af bästa fabrikat, till nedsatta, ytterst

lågapriser, samt

&ummé~&ialoscJi®r
af den välkända prima sorten, istörsta

urval hos

K Lönnbeck,
Norra Esplanadg. 35, hörnlokalen,

flHo Diverse roster realiserasytterst
ÖUb. billigt.

Ledig annonsplats

(BEmans~<Bröé
ibutikerna

Annegatan 20
Nikolaigatan 21.

I
to

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

jf. C. Maexmontan.



BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

Hufvudkojitor: Unionsgatan 30, Telefon 206
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

Prenumeration å

ttfrogram^laéef
emottages iLaurents tidningsdepot N.

Esplanadg, 35 (Wredes hus),

Prenumerationspriset endast

1marfi månaden
med hembärning

Annonsera

Programbladet
den kända världens billigaste

annonstidning.

Carl Jacobsen & C:o
Helsi fors, Mikaelsgatan 9
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Snalji expedition.
Omgåendebrefsvar
Kataloger gratis.
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aldrig trivial, under det Mascagni ej
bekymrar sig om på hvad sätt han
talar till oss; han blir stundom skön
och brutal men värkar återigen på
de egentliga höjdpunkterna så öfverty-
gande och öfverväldigande, att vi ej
kunna stå emot hans eldiga anlopp.
Leoncavallo är mera konsekvent och
nobel, Mascagni själfständigare och in-
tensivare.

"
Till de biografiska notisernaomLe-

oncavallo kunna vi tillägga, att han,
innan hans opera Paglicci" blef så
bekant, gjort sig känd genom sånger
och som textöfversättare t. ex. af la
Basoche." För fullständighetens skull
må här också nämnas blandmycket an-
sedda nyitalienska komponister:Fran-
chetti' millionären, hvars opera Asr-
aél" äfven gifvits i Hamburg, och
hans Christoforo Colombo," kompone-
rad för ColumbusjubileetiGenua, hvil-
kensåsomden förraröntstortbifall.Li-
kaledes har tonsättarenCatalani3 opera
La Wally" (Geier-Wally") iår med
betydlig framgång uppförts iHam-
burg. Puccini har iår sett sin nya
opera ;)Manon Lescaut" demstor suc-
cés uppfördiTurin.

Att Leoncavallos opera vakt ovan-
ligt intresse bevisas däraf, att denblif-
vit upptagen, på den ena operascenen
efter den andra.

Teater och Musik.
— Upsala studenters sångför-

ening, »Allmänna sången", kommer
att i denna månad, utom sin ordina-
rie vårkonsert i Upsala, gifva två
konserter iKatarina iStockholm. Se-
naste större studentkonsertgafs den30
november 1889 af en mycket stor kör,
till hvilken en mängd äldre Upsala-
sångare då slutit sig.

— Dödsfall.KonstnärslifvetiDres-
den har åter lidit en alldeles oväntad
bitter förlust. Nyligendog därstädes
af hjärnslag fru Otto-Alvsleben isitt
51:aår. Sedan hon i17 år som ko-
loratur- och dramatisk sångerska till-
hört hofoperan i Dresden, värkade
hon i två år som konsertsångerska i
England och antog därpå engagement
vid Hamburgs Stadt-Tteater. Däref-
ter kom hon tillbaka till Dresdens
hofteater, såsom hvars hedersledamot
hon erhöll pension, och slog sig isin
fädernestad ner som sånglärarinna, i
hvilken egenskap hon förberedt en
stor mängd sångerskor för scenen och
konsertsalen. Från hennes sceniska
konstnärsbana förtjänar särskildt om-
nämnas att hon iDresden kreerade
Evas parti iMästersångarne".

OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET—
al PATR IAB* ■ ■
Hufvudkontor: Unionsgatan 30, Telefon 1481.

nififldelar försäkringar mot OLYCKSFALL.

DAGLI S T A.
Bibliotek,museer och offentliga samlingar.
Universitetsbiblioteket alla hälgfria d. 12—3 och läse-

rummet 10— 3.
Folkbiblioteket s—B e. m; söndag, halgdag och halg-

dagskväll 4—7 e. m. . .
Pedagogiska läsesalen och biblioteketisvenska fruntim-

mersskolan onsd. och lord kl. s—B e. m,

Universitetetsskulptursamling, laboratornhuset, 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 museumiAteneum alla dagar 12—3
ExpositioniAteneum af utländska taflor kl. 12—3.
Föreningens förkonstfliten museumöppetalla dagar12—3

Banker, Post, Telegraf och järnvägar.
Börstimme ihandelsgillets lokal.12—1.
Finlands bank 10—2 vexelkont. 10—2.
Privata bankerna 10— Vs3 o. 5—6.
Postsparbankerna hälgfria dagar10—2, 4—7; hälg- o. sön-

gad B—ll. filialerna de tider, dessa hållas öppna
Kapital-o. Lifränteanstalten, Alexandersg13, 2—3 o.5—6.
Sparbanken, Skilnaden 2, 6—7. — Afdelningskontoret,

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

korresp. 7 f. m.— B e. m. (hälgdagar B—l 2f. m.); för afg.
rekom. och värdeposter 10 f. m.— B e. m., förank. poster kl.8
f. m.— 6 e. m. (hälgd. bägge öppnaB—ll f. m.) Poststationen
vid bangården 728— 12 *■ 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.— 6 e. m. (söndagkl. B—lo
f. m.); stationskont. 7 f. m.— B e. m. (söndagarpassag. tåg
tidernai; ilgodsexp. 7 f. m.— 7 e. m. (söndagar 7—lo f. m.)
Afg. tåg: kl. 6 f. m. godståg till Pfburg, Wstrand; 8 f. m.

pass. tåg Borgå, Wasa, U:borg 9: f.m. pass. tågHangö,
Åbo, Kotka, W:strand, P:burg; 10:50 f. m. godståg
Wiborg; W:strand; 3:10 e. m. pass. tåg Riihimäki 6
e. m. pass. tåg T:hus, T:fors; 8 e. m. pass. tåg Borgå,
S:t Mickel,Kotka P:burg.

Ank. tag-: kl. 9:6' f. m. pass. tåg från Eiihimäki:9:45 f. m.
pass. tåg från P:burg, W:strand, Kuopio,Kotka, Borgå;
12:40 e. ni. pass- tåg T:fors; 4:30 e. m. godståg Riihi-
mäki; 9:45 e. m. pass. tåg U:borg, Wasa. Hangö,Borgå;
10:30 e. m. pass. tåg P:burg, Wiborg, W:strand. S:t
Michel, Kotka, Åbo.
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— Skandinaviska orgelfabriken
är ett svenskt industrielt etablissement,
som förtjänar all uppmärksamhet ge-
nom sin tillvärkning af orgelharmonier,
hvilka genom soliditet och de bästa
egenskaper far öfrigt i afseende på
konstruktion, ton och prydligt yttre
väl kunna täfla med de bästa utländ-
ska af detta slag. Skandinaviska or-
gelfabriken var den enda bland täf-
lande svenskaochutländska orgelutstäl-
lare, som belönades med medalj vid
Köpenhamnutställningen för några år
sedan, och dess utmärkta orgelhar-
monier ha ej blott funnit stor sprid-
ning iSverige utan äfven sålts till
Norge, Finland, Ryssland, ja, ända
till Afrika.
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Helsingfors

Lilla Mekaniska Värkstad
Alexandersgatan48, invid Passagen.

Telefon 1621.

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

Godt arbete! — Billiga priser!


