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EVA.

Skådespel i5 akter af Richard Voss. Fri öfversätt
ning från tyskan af Konni Wetzer.
(llegie: Konni Wetzer.)
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Eva. "
Elimar

Hr Klintberg.
Hr Lindroth.
Fru Bränder.
Hr Ei-lin.
Fru Lindh.
Hr Hultman.
Frk Tschernichin
Hr Stavenow.

Bryggmä.tar Hempel
Dörte, hans fru
Amtman Braun
Fra Braun

.. ..

j>rogram

Herodes Antipas, tetrarkka öalileassa

Hr Svedberg.
Hr Lindh.
Fru Eliasson

Sakförar Wolf.
D:r Emil Wellei

3.

a)

Viinitarhan edustalla

b) Karin Månsdotters vaggvisa
4. Daett

Hildach

5. a) Aufenthalt
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En vakterska

Donizetti

Aria nr op.

Handlingen tilldrager sig dels hos grefve Dliren
dels i en mindre residensstad. Tiden
den närvarande
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(SirkkaSöffdahl.
tjertzb-ffg
Lähteenoja

/Eino Salmela.
Taavi Pesonen
>i Inni Savnla.
Alexis Kantin.
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Ovet avataan k.lo 7. Näytäntö aikaa k.lo 1/28
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Hotel
a/ Wiener
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C. F. CARLANOER

Alla aftnar

o

Aftonkonsert

Damorkestern,

från kl. 8 e. m

?otografisKa Htelier
Eimtöwms
JacobAlexandersg.
19 (ing. fr. fiagasundsg. 2.)
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Tapisseriaffär,

MAGASIN

M (Ellen Cammelms
Sfickningsaffär

I_>o

V. Henriksgatan 18.
Filial: St. Robertsgatan 2

Rekommenderar sitt välsoiterade
lager af

Ullgarner & hemstickade
Yllevaror.
"
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/Vo/v_. Esplanadg.

37

Telef 1727.

direkt

importerade från utlandet hos
Hjelt & Lindgren.
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tillvärkade af Pope Mfg. C:o
erhållas numera i

G. F. Stockmanns Velocipeddepot
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Ensamförsäljn. af Jouvins & C:o's i
Grenoble världsberömdabandskar.

DU NORJD.

lortford &
vvi
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Hufvuddepot af Dr. Labmanns

Viner och spirituösa

X^Åi*lc_L__iTt>o__-c_»r_a.c_la.

Garn &

_n

Ylle & Tricotvaruaffär
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Välsorteradt lager, billiga priser

Akta

Äxa Lindholm
Alexandersgatan 7. Telef. 638

någon

"H

G. Tahfs

fotografiskt arbete såväl
Utför omsorgsfullt och till billiga priser allt telefon
245..
inom som utom atelieren.

Telefonledningar)

—
billigast.

cm

ja loppuu k.lo 11.
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/Otto Närhi.

\Taavi Pesonen.
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Tapahtumapaikka:Proloogissa, Kallionkorpi lähellä Jerusale
'.i.ssa ja _:ssa näytöksessä Jerusalem, 4:ssä ja
3:ssä muuan kaupunki Galileassa.
n ja 2:n sekä 4:n ja
kuvaelmain välillä lyhyet väliajat

SUNDSTRÖMS fotografiatelier

Ijuslodningar
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stAhlbergs atelier.
Nylondag 34
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iuhlallo vaeltalia. Roomalaisia Botamiehiä. Parrpeja.
Linnan palvelijoita ja palvelijattaria

„SKÅNE", Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
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Numrerade biljetter a 2 mk, onumrerade a
1 mk 50 p. samt å läktaren å 1 mk säljas konsertdagen fr. kl. 2 iBrandkårshuset.

Börjas kl 7,50 och slutas omkr. 11 e. m

från kl. V^—

IPietari

C Adolf Lindfort.

Halvattu

Elise Liljeblad

Fröken Svanström

Latti

Mimmi

roomalainen sotamies
in
Yanginvartia.__

Merikanto

b) „Kun päivä paistaa

Middagskonsert

E1

> Jerusalemin
Hachmoni. I
Simon Galilealainen
2 n igalilealainen.

llisanki

Kaarle Haln
(Oskari Salv.

(arisealaisia-
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Pasur,

Hr Precht.
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Dahl

Hr Deurell.
Hr Sjöström
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(Evert Suonio.

Mesulemeth, kerjäläisnainei

(hr G. Cokinis.)

Alla dagar
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Maecha,
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Vegelius

»1

Benjax
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Hr Carlson.

Lieschen
3 3*H En läkare
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En betjänt hos grefve Duren
&3
_ En betjänt hos Elimar

c
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Bizet

Dorothea

i :£__
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Axel A
Kirsti Suonio

Saloine, hanen tyttärensä
Vildlins, Syrian legaatti
Merokles, puhuja
) Herodes Anti]
Gabalos. syyr.alainon
hovlmiehiä
Jahad, le\ nila
)
Johannes, kastajaksikutsuttu
Josaphat, 1
hane opetuslapsiaan
Maimsse, )
Jael, Josaphatin vaimo
Hadidja, palv«lijatytt_ linnassa.
Mirjam, V
Abi,
] Salomen leikkitovereita

1. Aria ur op. „Kleopatra

:iaiiBon

Leonhai.l

- - ..

Miirhcnavirlinä s:ss& näytökses-ä (,6:s. kuvaclmaa ja prolpogi.)
Kiriolttanut :Herman Sudermann. Suoment. Irene Ueadelin.
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P. Toinetti

H

Jofyanties.

bitriide af hrr G. Cokinis och
O. Merikanto m. fl

Hr Malmström

Johannes Hartwig, fabrikant
Hans moder
Pastor Schöller
Pastorskan Schöller.

S

(2:na Pääsiäispäivänä)

benäget

2. Aria ur op

Personerna

Grefve Duren
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Maanantaina Huhtik. 3 p 1899

undert. i

Måndagen den 3 April kl. ] /_6 e. m
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SUOM. TEAATTERI.

Brandkårshuset

För 6:te gången

_»

1899.

DANIELNYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.
Måndagen den 3 April 1899
kl. 7,30 e. m.
(A.nna,nda,ff Påsk).
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Elegant snitt. Fin Finaste tillbehör användes. Prisen beräknas mykket moderata.

Söndagen den 2 April

SVENSKA TEATERN.

_

välsorteradt

Lagret är stort och

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

N:o 87.

Q.

Östra Henriksg. N:o 1
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Tarmlufts- och
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Gm Wikströms skrädderi

Teatrar och Konserter.
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Fotografisk Atelier.
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ARRAKS PUNSCH,

*S

prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse hederspris (Diplöme d*konneur) vid utställningen i Bordeaux 1895.
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N. Esplanadg. 31
(Catonis
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HAKALIi .VASASTJKIHAS Blomsterhandel, SIILNABEf.
Brudslöjor

Filharmoniska Sällskapet.

band. spetsar, sidentyger och plyscher
i största urval hos
kransar,

68:de

SPIRITUÖSA.

populära

Helsingfors Ctarffleifs

Bästa glödritningsapparater.

Beställningar emottagas tacksamt.

SJÖGREN
mikaelsgatan
Centrals hus.
Ylle- och trikovciniaffar.

CD

Z

Program

Mariegatan 13,

Konsert-Ouverture

Foroni

Wiener Blut. vals
Wiegenlied, tor stråkinstr

Ries

Balletmusik ur op. „Gioconda

Poncbielli

för violoncell Locatelli
Ossian Fohström.)
Danse macabre, sinf. dikt
Saint-Saens

MADRASSER.

50 Alexandersgatan 50.

Förspel till op.

EMIL REHNBERG.
Fullständig garanti

ö________s___
_> m B y
Er-i
__-_
(fl o

_-

o +. 5 «

UJ

_o§

CO

0,9e
"

_M

a

-d
e3
fe
<_,

S

Boccherini

Polsk dans N.o 1

Scliarwenka,

„Doktor Hornborgs Hårtinkturi
Hindrar mjällbildning ochß
hårets affallande.

tWvJwl Pris pr flaska 3
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Café Suedois
Telefon 13 75

°_!
z--1

OPERAKÄLLAREN.
Tjusaren Rossini

Namnet af stjärnan Giacomo Rossini
har nära nog redan under tre fjärdedels sekel glänst pä tonkonstens him_-X
mel, utan att dess ljus upphört att
liiva gamla och nya världen: utan att
— som icke äro
maéstrons melodier
musikalisk —vetenskap, svårfattlig för
den olärde
glömmas eller föråldras.
_Barberaren i Sevilla" blifver evigt ung,
:O såsom fogelkvitter, solstrålar, vårvindar och blomdoft. Dessa arior, hvilka
borde hafva slitits ut af flere generationer, som hänförda gnolat dem. af
alla sorts musikkårer och positiv, bibehålla sin odödliga friskhet och ett behag, som anslår ännu lifligt, såsom då
de i seklets första hälft framklingade
under Italiens himmel och tolkades af
divor, sådana som Pasta. Malibran, Sontag, Julia Grisi.
Etoashd dog vid 76 års ålder. Till
sitt "26: e år arbetade han ; de återstående 50 åren af sin tillvaro njöt han
sedan af _dolce far niente".
Under den första letnadsperioden offrade den store maéätroD med samma
sprudlande lifsandar åt Amor som ät
sånggudinnorna : under den senare perioden utvecklade han hos sig den ku-
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som finnes är
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som skrifver såväl rysk som vanlig skrift.
Pinnes på, lager hos

Carl Jacobsen & C:o

HAGELSTAMS BOKHANDEL
(Hotel Kamp.)

Vilhelmsgatan N.o 5

2<=

29. Fabiansgatan 29"
Generalagent för Liberty C:o. Lmt. London
Möbeltyger: halfsiden. velveteen, gobelintyger, kretonner m. m. Engelska lampor och metallvaror. Möbler
& mattor. Konstnärligt krukmakeri

Den enda värkligt praktiska SKR IFMA SK IX

Generalagenter förFinland & Skandinavien.

Utmärkt hårreningsmedel !
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Ledig annonsplats
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„Faust"

Menuett, för stråkinstr
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serverar _>!____■finnbadstu, karbad, halfbad
tallbarsbad, sprit-[o. terpentinsångskåp.
, Le .n 20 27.

Paus.

Betydligt billigare än deutländska.
Illustrerade kataloger på begäran.
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(Herr

Järnsängsfabriken,

"Co

<

IRIS

Adagio och Allegro,

Enda Specialfabrik i Finland for

OBS.!

Strauss

Ouverture till op. „Der fliegende
AVagner
Kolländer■'

Finska

0.

■Larsson

MARIEBAD

Paus

Billiga priser

JÄRNSÄNGAR

'-fl

Societetshuset

4,

Välsorteradt lager.

Nya Barngarderoben
I

Mikaelsgatan I

LU

b,

Beställningar emottages,
ni

2 Mikaelsgatan

Finsk lonstslöjd Utställning

mor JULIUS
_! ____

W.

BAR_tfK_CA_D]ER.

Michaelsgatan 2. Telef 491

Största lag-er odekorerade löremål för glödritning och träskärning. Färger för trä och läder

__.

Ständigt lager af färdiga

Måndagen den 'i April kl. *, _ 8 e.

Smörgåsaffär

__

Helsingfors.

VINER &

9 Alexandersgatan 0.

Zo

BODEGA ESPANOLA
Försäljningiparti och minut af endast äktautländska

Firma H. Ellmin

ZÉo
.
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4.

ENGELSKA SKRÄDDERI- ETARLISSEINTET
V. C. Branch.
N. Esplanadgatan 19 Privatbankens hus
1 tr. upp

-<K-_^

Förbättringar äro numera vidtagna å såkontorsbläckhornet
väl

hos den ärade
publiken

Non plus ultra

Specialité.

som

Rullpennforkaren.
Middags- & Aftonkonsert.

IH3

Dräkter för sa=
longen

Table dhote & å la carte

linariska talangen i så hög grad, att
men trohet öfverensstämmer icke med
Fotografiska Handels- och Fabriksaktiehan blef en af Europas största artister
fjärilsnaturen
— köksvetenskapen. Han skattade
bolaget i Finland Helsingfors.
i
Vår eröfrare framrullade år från år
högst af alla njutningar ett godt bord, FoioaraAskaartiklar
sin äfventyrliga existens under engageoch det fins många anekdoter om gourmenter, altmer lönande, som förde hoFonografer.
manden Rossini, liksom det fins om
nom från Venedig till Milano, från Rom
kvinnotjusaren Rossini många romaner
till Florens, från Neapel till Paris. En
Först bland raden af hans väninnor
Hon uppmuntrar honom, gifver ho- inkarnation af musikens genius omsvärantecknas en högadlig dam från Bo- nom luft under vingarne och utmärkta mades hans själ ständigt af nya tonlogna, en skön grefvinna, som intres- lärare, befriar honom från den ambu- skapelser; han komponerade operor i
serar sig för den lille sångfogeln och latoriske faderns påhäng och begär af diligenser och vetturinos, på kaféer, i
rycker honom ur det simpla bo, där sin unge skyddsling blott som ersätt- danslokaler, mellan två biljardpartier —
borgerligt trångbröstade föräldrar vilja ning, att han skall tillegna henne sitt ja i kök vid ett bordshörn, där han
binda hans växande vingar. Den unge förstlingsvärk.
kunde slå sig ned för att uppteckna en
„Komponera en operau, säger hon aria på notpapperet, under det han öfGiacoroo vill blifva kompositör, studera
musik. Fadern, en fattig bymusikus, blåsande upp snillets gnista ihans själ. vervakade tillredelsen af makaroni.
tänker exploitera underbarnet och låta ..och när du haft lysande framgång,
Också tilltog hans inbilskhet i såhonom utföra solosånger framför hotell, skall du komma till mig och uttrycka dan grad, att hans kamrater och
restauranter, under balkonger och pä din tacksamhet."
Det gick efter gref- så kallade vänner, när de ej kunde
allmänna platser. Därtill är annanmu- vinnans önskan. Inom kort uppfördes vara ihans ställe, togo sin skada igen
sikalisk utbildning onödig än öfnicg på San-Marco-teatern i Venedig _La genom drift och hvarjehanda puts tor
att knäppa på en guitarr. Lyckligtvis Cambiale di matrimonio", och publiken att förlöjliga
honom. De insinuerade,
rakar Giacomo i god tid den vackra framropade med stormande applåder den att man godt kunde få honom öfvertygrefvinnan. som ser en cherubin idenne unge kompositören Giacomo Rossini. gad om att en ny drottning af Saba
lille gatusängare med det lockiga huf- Dagen efter sin triumf var han på vävudet och de stora, eldiga ögonen, till- gen till Bologna och uppsökte sin be
bedjansfullt höjda upp till henne. Hon skyddarinna för att kasta sig till henfäster sig rörd vid det graciösa barnet nes fötter under betygande af sina tackpä ofvergången till yngling. Och re samhetskänslor. Den unge macstron
dan improviserar han tjusande melodier egnade med ståndaktighet sina vördär den bästa velocipeden
med oiversvallande liffullhet och behag. nadsfulla känslor åt beskyddarinnan,
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AXEL PIHLGREN

Torr Genuine Arraks Punsch

Guldmedalj i Paris 1889.
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Filharmoniska Sällskapet.
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Tisdagen den 4 April kl.
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till betydligt nedsatta
priser.
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slutförsäljningen,
våren. Hattar
monteras gratis, då materialen
köpas hos mig

Konrad Björkegrens

Ouverture „Patrie
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Wagner

Paus
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Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1

rapsodi N:o 1

Kajanus

Tuonelas svan

Sibelius

Soldatgossen

Pacius

ivmm^§ivm®is§a®i

Korsett

meddelar billigast olycksfallsförsäkringar.

Efterfrågad,

Sundhetslif

Generalagenturen för Finland: Mikaelsgatan I.

Omtyckt.

Helsingfors, Berggatan 10.

(L'Urbaines kontor.)

Bodega Andaluza.

Bamßrini Restaurant
*___.__"

$

Champagne

*

£

g

Serveras å alla större hotell & restaurationer. Partilager hos
j*<

S.

-i
_.

Ernst Tollander.

S. Magasinsgatan 3. Tel. 18 43.

£"

N:o 28 Unionsgatan N:o 28

s.- Stor
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Telefon

58.

21

Franska Liftörsäkringsbolaget

___«_"

REALISATION

Mont de Bruyére
|
säljes iminut hos de flesta Herrar handlande. I

i

g%

# Qarl von vfänorring.

Aktiebolaget i Wien

Välsmakande.

|

g|

IVIWNWIVf
Internationella Olycksfallsförsäkrings Hulda Lindfors

Vällagrad.

*1

0)

t.

I liolilinaiin

b) „Jota de San Fermin"J

Franska Lifforsäkringsbolaget

Aktiekapital: 12 miljoner Frcs.
£g) y
Garantifonden: 98 miljoner Frcs.
ffi
försakfördelaktiga
meddelar
Bolaget
gfc
({§
ringar af alla slag. Genom samarbete med jA
sjuk- och olycksfallförsäkringsbolagetL'UrrtjV baine et la Seine beviljas de försäkradevid dfe
}sr sjukdom och olycksfall särskilda förmåner, jA
vfv_s hvilka fullkomligt säkerställa såväl den för- ____(/
rtfo , "kraile och hans familj, som ock de per- @%
X seller, med hvilka han siar i aftlirsförbin- JS?
_JS delse för den oundvikliga förlust, som en
sådan eljg| sjukdom och ännu mer en obotlig
ler en olyckshändelsemedföra. Bolaget efter- a<
skänker nämligen, såsom allmänt bekant. «5^
-^S
rtfe premierna för hela sjukdomstiden och utbe- jgB)
taiar B/« al? kapitalet, om sjukdomen är obot- gA
S>v
_«___ lig och resten vid dödsfall.
Bolaget L'UrbaineB försäkringar äro 0)
därför särskildt att rekommendera för her- jA
_Jg rar affärsmän, da det gäller alt säkerställa
■tffö större affärsföretag genom lifförsäkring, gh
emedan sjukförsäkringen motvärkar de led- jA
Snf
_<_s' samma störingar svårare sjukdomsfall all- *^£(s
(jgfe tid medföraoch hvilka ofta nog bringa bor- gm
*A
ges- och förlagsman stora förluster.
För dessa väsentliga fördelarerfordras ÖJ?
icke några extra premier utan endast att 05}
den försäkrade afstår från den årliga vinst- *A
«J_J
<$& andelen.

Bizet

ur „Die Walkiire

Dam- och modeaffär,

Borgå-Porter.

&

Slavisk dans op. 72, N.o 1 (ny) Dvorak
Du bist die Ruh'u för stråkork. Schubert
Wotans Abschied und..Feuerzauber

(Herr Hugo Olk.)

o

e. m

Prog r a m

Hela det nyinkomna vårlagret

inberäknas
75
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Societetshuset
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Nya Glasmagasinet,

Generalagenturen för Finland: Mikaelsgatan I

3 Mikaelsgatan 3

Till följd af gårdens ombyggnad och förenödsakad att fortstående lokalombyte ser mig
rikhaltiga la«er af äkta

V. Helanders

sättningsvis realisera mitt
(Kosta) Glas och Porsliner m.m
5
& 20 proc. rabatt.
proc. 10, i

Vin & spirituosahandel

Kristallvaror

Wilhelmsgatan Nio 4,

Oscar

Innehafvare

L. V. Relander.

Telefon 1803
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... ..
.

...

...

..

...

i,

...

. ..

_

...

...

serna"

...

,
.

naren

defför
to

tim -

togTFaTTatelier-

W:m. EKBERG. Cognac- Punsch- och Vinhandel, Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.

Folkteatern.

Folkteatern.
Studenthuset)

vederbörligt

(Annandag Påsk) kl

sa e.

emalstyrelsen
in

Anrep.

Måndagen den 'i April

Petersburg

i S:t

(Annandap Påsk) kl. S e. m

säljea det af framstående baktoriologer vitsordade och härintills
bakteriedödande
oöfverträfFad.

iNerkingarne.
af A.

(Studenthuset)

tillstånd

af Keisei liga Ryska Mcdi-

den '■>> April

_I_l!l(l.l nen

För 2:dr

Klubbhö£dingcn_

medlet

Musiken

riskt skådespel i 5 akter |7 tabl
ti Gabriel Lagus

C. Littmark

Stomatol

Personerna

Sven Jansson i Lekhyttan
Sven
Mor Katrina
Lasse.

i,

xm.ui

st

ster,

exmans

rik 1

gsmansenka

M

Olle Lek, student
Selma,

hans dottt
Mamsell Bom. guvernau
Ingeborg, vallflicka.
Östing. f. d. soldat, nu kyrkovaktan
En betjänt.
Folk af begge könen.
Händelsen tilldrar sig vid Lekhytte by i Vester
Nerrikt

Herr Göran, hans broder.
Jakob lika, förmögen tavastländsk bonde, inflyttad ti
Ilmola
Anna, hans hustru

burg
Jå
m

En svensk riddare.

En polsk riddare.
En gammal kvinna.

Bondfolk. Riddare. Knektar.
Händelsen föregår värvintern f597 i Ilmola,
Dörrarna öppnas kl. V.. 8 e. m. Representationen börjar
kl. 8 e. m. och slutar omkr. kl. II e. m

Röda biljetter

Liteini prospekt N:o 15

Lrr

Biljetter säljas alla hvardagar i
O. V. Lauients tidningsdepot samt alla
hälgdagar å Studenthuset.

Fredr. Etfv. Ekberg.

____(.<_>__-_.

Auy. My. lartwall.
Mineralvattenfabrik

Bageri &Konditori.

af utländska och inhemska sort it ■iiiicnidc ocli olinierade.
Firmatryck

Nederlag

S:t Petersburg,

m

tvillingssöner.

)

Katrina, deras dotter.
Bengt Pontu, bonde från Kyrö.
Knut Erikson, f. d. skrifvare hos lagläsar 01
Ett sändebud från Hertig Karl.

Kontor & laget

Ljusgråa biljetter
Biljetter säljas alla hvardagar i
O. V. Laurents tidningsdepot samt alla
hälgdagar å Studenthuset.

'> deras

Xorstpn \

Erik,

Wilkens & Petersen, S:t Petersburg
0. Nu.owz, Wtoskau

Dörrarna öppnas kl. 4 e. m. Representationen börjar
5 e. m. och slutar omkr. kl. 7 e. m

Brefpapper

-

-1:1Ryssland samt i

Bokhandeln i S:t Peters-

flutit.

Helsingfors,

Elvira å 15 vi

Alexanders^. 26

Wilhelmina

Telefon 169

utföres billigt.

Tillverkningen står i
hos
under kontroll af filo- I
sofie doktor Hj. Modeen. \
Jacob Remeke

52 Alexandersgatan 52

Alexandersgatan 15.

Helsingfors
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Hotel Kamp.
Af

Måndagen den 3 april
(Annandag Påsk)

, 'VI

.

Måndagen den 3 april
(Annandag Påsk)
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Hotel Kamp.
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Första Konserten

Första Konserten

■

Stickade varor
af det berömda

Spanska Kapellet

såsom strumpor, damasker, vantar, barnklädni tgar
gosskostymer, damkoftor, tuavästar, undertröjor■, underkjolar m. ra.

af det berömda

Ullgarn

Spanska Kapellet

i flere nyanser och schatteringar från Fmk 5: 5(
högre priser

Helsingfors, Mikaelsgatan 2
Åbo, Slottsgatan 27.
Viborg, Alexandersgatan 27

Cagonsacofyi.

Oagonsaccfyi.

Th jWeovius.

Herman Lindell

Herman Lindell

Specialaffär för

Erityisliike

-.'4
$ artist" och __b__ititialcrial^B
»_*!
hvarje slag af
Qirßelßesiicß
cftiimaierial

___

bör nian naturligtvis alltid köpa

m

liltiiisiterlstlieliaiidelii l€
..SPECIAL-AFFÄR" ovillkorligen erbjuder
största garanti för bästa vara

P^M^^^^a k Geodetiska instrument
Östra Henriksgatan

Finlands enda specialaffär i förenämnda artiklar

■

m±f\\if&t{

är ovilkorligen
den bästa

erhåiles endast hos Herman Lindeli, Helsingfors

VLarpiHriOJd

sekä kaikenlaatuisia C^ iifUSiustaPpQlta
ostetaan tietvsti aina

IMiriistiistarpehlei kanpasta om*

Siitä syystä etta se ERITYIS.LIIKKF.FNÄ välttämättömästitarjoaa
saurimman takauksen tavaran hyvyrdestii.

5 SMatemaatil isia

Glödritningrsapparaten

..^Vlllrl

ja IPiirustustarf)eita
&&&

enär densamma Båsen

är ovilkorligen
den bästa

å

15 o:i

Dahlbergs Pappenihandel

m

Johan, deras son.
Herr Mats. kaplan iIlmola.

FöiMänderna^ocfMTiunnen^vård

_ _ _ FinskaM

Emellan lista och 2:dra akten anses 2 månader
och emellan 2:dra och 3:dje omkring 1 år hafva för-

m

Klas Fleming, Finlands'höfding
Ebba Stenbock, hans fru.

de flesta apotek ocli drogvaru-

Stina, hennes pig

Stal, brukspatron

_

& Geodetillisiä tijökaluja.

Itä Henrikinkatu.

Suomen ainoa erityisliike edellä mainituissa osissa.

Hiilipiirustuslaite
on välttämättöon välttämättöT
mästi paras

Kfl .1/^4

mästi paras

saadaan ainoastaan Herman LindeWillä, Helsinki.

Hifors 1899, Hufvudstadsbladets ISya Tryckeri

