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A. W. EKLUND & C:o

Skilnadsgatan 19. Telefon 310.
Välsorteradt lager af

Viner & Spirituösa
billigapriser.

N:o 109.

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabians*?. 31.
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Herr John Riégo
Ehuru tyvärr ett odisputabelt faktum att John

Riégo vid sin recett i dag tagerafsked afHelsingfors
publik, är det oss likväl otänkbart att detta afsked
skall gälla för alltid.

Det är ock under fast öfvertygelse att snart
åter möta horom på vår svenska scen, som vi nu
tacka honom för alla ie stora skapelser han skänkt
oss och för allthvad han varit och värkat för sven-
ska teatern 1 Helsingfors.

Onsdagen den 18 Maj 1898
Kl. 8 e. m.

Herr och Fru Riégo's Recett.
För andra (25:te) gången

Lidet |i landet.
Folkkomedii5 akter (efter Fritz Reuters roman)

Fri bearbetning af Frans Hedberg1.
Eegie: Mauritz Swedberg.

Personerna
Axel v. Eambow,riddargodsegare Hr Lindroth,
Frida, hans hustru Fru Eiégo.
Frans v. Eambow, hans kusin .Hr Hansson.
Pomuckelskopp, godsegare . . .Hr Lindh.
Fru Pomuckelskopp Hrk Tschernichin
Sälla \ deras döttrar /Frk LiljaDdei.
Malla / \Frk Bonnevie.
Pastor Behrendsen Hr Öberg.
Karolina, hans hustru Fru Bränder.
Fritz Triddelfitz,hennes systersonHr Fröberg.
Haaverman, inspektor Hr Malmström,

F/k. Bergroth,
Hr Eiégo.
Hr Stavenow.

Louise, hausootterM
Bräsig
Fuchsschwantz, advoka^^^^H^H
Maria Möller, Hawermans ''^miHjungfru....... .Fri^Palaan]|
Daniel, Rambows gamle betjänt.Hr Svensson
Kristian Desel \ daasvärkare /^-r Kahlson.
Peter Våsel / \Hr Precht.

Dagsverkare med hustrur och barn.
Handlingen försigåriMecklenburg. Förstaakten i

Gurlitz prestgärd, de öfriga akterna på godset
Pumpelhagen.

Börjas kl 8 och slutas omkr. kl. II e. m.
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Fru Selma Riégo
Då Selma Biéeo i dag tager hfsked af densoen,

till hvars prydnader hon så längo räknats, är det oss
en kär pligt att tacka henne för de fina, diskreta
konstskapelser hon så o!ta låtit oss beundra. Med
fru Riégos afgång från teatern mista vännerna af in-
hemsk konst den törsta och ovilkofligen främsta af
sina adepter. Vi önska henne all lycka och fram-
gång i det nya fädernesland dit hon nu går att
bygga bo.

SKÅNE", Brand-
Middagskonsert

Alla dagar
från kl. 3 e. m.

OR * Fotograf SUNDSTKÖMS annons
MM te»»» å andra och tredje sidorna.

& Lifförsäkrmgsaktiebolag:
Hotel Kamp

Wiener Damorkestern J. C. Schwarz

3,
Tidning för Helsingfors

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

Onsdagen den 18 Maj

SVENSKA TEATERN.

raåef
S krad de ri-Etablissement

Östra Heiiriksg. N:o 1.
Argos hus.—= Håller fin finaste material.=—

Eleg-azit snitt.
Prisen beräknas billiga.

1898.

Kontor Mikaelsgatan N:o 3,
C. F. CARUIfåOER.

Alla aftnar
Aftonkonsert

från kl. 8 e. m
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MA.GA.SIN IJU NOMIP.
Albion Lampmagasinet

innehafvare

Viktor■Rijdman.
Största specialaffär

*ör Lampor,Glas.Forsliner,Nickel-
varor, Byster, Barnvagnar, Petro-

leum & Beiizin.
Billigt iparti & minut,

C P BYREBT)AHL Fotografisk Atelier.* A. JLJ- A.A.V j -
Porträtter ivisitkortsformat å 6 m.fe, or duss.

STA.MLBERG9s A.TELIJER.
J.H.WiekélB

YiraAIBEI,

ARRAKS PUNSCH,
prisbelöntmed guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse lie-
derspris (Diplöme d'honneur) vid ut-
ställningen iBordeaux 1895.

Jacob £iungqvists fotografiska Htelier
flkxandcrsg. 19 (ing. fr. fiagasuMsg. 2.)

Utför omsorgsfullt ocb till Billiga priser allt fotografiskt arbete såväl
inom som utom ateiieren. telefon 2453.

Hilda Lönngrens

Kaserngatan !N:o 26

AXA LINDHOLM

Alexandersgatan 7. T. 638förfärdigaraf resp. kundersegna tygersåväl enkla
som elegantaste—=Damklädningar.=-

Modernt ocli omsorgsfullt arbete garanteras, OBS.! 6nda specialaffär.

Nu inkommet: Akta
Viner och spirituösa

direkt importerade från utlandet hosKolumbia - velocipeder Hjelt & Lindgren
Unionsgatan 17af 1898 år modell

Alla maskiner äro försedda med au- Juho Wirtanens
SMOAFFÄK.tomatisk bromsinrättning

Arthur Bergström
Ö. Henriksg, 1. Telef. 1301.

0. Henriksgatan N:o 3.
Största lageraf inhemska skodon. Prima
gnmmigaloscher. äkta Collanolja m. m.

AXEL PALMROOS
Vinaffär

Lager af fina äkta
K/W, Cognac, Likörer & Rom

Grönqvistska stenh. Tel. 3 20.

LORENS MALMSTRÖMS
Herrekiperingsaffär

Unionsgatan 28,
Filia!: N. Esplanadgat. 43

Specialité: ORAVATTER.

Älta Lampiunatani
Victor Rijdman

SntÉrin erityis Bfike
Lamppnjn, Lasia
KeirTavliTcitiiÄrKiivapatsaita, La-

stenviiuinija, Petroloumia &
Boii/inii).

Halv ■<;.a tukutta/n Ja vähittäin,

N. Esplanadg.l3
Catanis hus.)
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Helsingfors Charkuteri
2 Michaelsgatan 2. Telef. 491,

Rekommenderas somdenmest=
sorterade affär ibranchen.

Finsk Konstslöjd Utställning
Mikaelsgatan I

Största lager odekorerade föremål för glöd-
ritning och träskärning. Färger för trä ocli läder.
Bästa glödritningsapparater.

Beställningar emottagas tacksamt.

L^f=
b? 3t. d-i
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1CLEUELANÖI
Följande tre omständigheter ställa Cle-

veland-Velocipederna betydligt framför
alla andra velocipeder, nämligen:
1. BurveiMagretl, b.vilka äro gjorda

at det finaste värktygsstål samt svarf-
vade och härdademed den utomordent-
ligaste precision. De äro oslitbara, ab-
solut damtäta och kunna aldrig justeras
för hårdt.

jg 2. Gleuelasids Ciincher-rtngar,
3» hvilka äro fastade vid kombinerade trä gä»

och alluminium skenor, gjulen blifva fe.
«ä| sålunda utomordentligt starka och rm- B&"
"a garna de mest elastiska. fe■ä| SS»,

3. CleVelatSd BiedSll är den enda ked, W
jjjg i hvilken stiftet och blocket äro abso- wf?

lut härdade och den är därför under- fe
kastad slitning och sträckningi långt B*

«*§[ mindre grad än någon annan ked. E»

1Braiidt & Blomberg,|
-"É Helsingfors, Mikaeisg. 19. 1»

SUG!. TEAATTERI.

Torstama Toukokuun 19 p:nä 1898
Kello 8.

Heippohintaisena kansannäytäntönä

Venetian taappias.
(The Merchant of Venice)

5-näytöksinennäytelmä (9 Kuvaelmaa). Kirjoittanut
William Shakespeare. Suomentanut

Paavo Oajander.

Henkilöt.

Venetian Dogi Emil Falk.
Antonio, Venetian kauppias . . Axel Ahlberg.
Bassanio, hanen ystävänsä. . . Oskari Salo.
G-ratiano V. a " -r> " (Knut Weckman.HolanL iAntomo^v^SSamon Aleksis Eautio.
Salerio, j ystavia |Eino Salmeia

_
Lorenzo, Jessikin rakastaja . .Evert Suonio.
Maroccon prinssi, \ Portian /Emil Falck.
Arragon'in herttua, / kosijoita \Taavi Pesonen.
Shylock, Juutalainen . . ....Benjamin Leino,
Tubal, Juutalainen, hanen ystä-

Otto Närhi,
Lancelot GoTOo^Shyloclai^p^^^^^^J^^^^H

velija
Gobbo-vaari,Lancelotin isa . . lisakkiLattu..^HPortia, nuori ja rikas neiti. . .Katri Rautio,I
Nerissa, hanen kamarineitsyensä. OlgaPoppius.H
Jessika, Shylockin tytär....Sirkka Hertzberg
Kirjuri Hemmo Kallio.
Venetian Senaattoreita, oikeuden virkamiehiä, palve-

lijoita ja kansaa.
(Tapaus osaksi Venetiassa, osaksi Belmontissa)

Ovet avataan k:lo VaB- Näytäntö alkaa k:lo 8
ja loppuu k:lo 11.

Den velociped,
som åkes mest iAMERIKA,

9*W Buffalo. ~m

I England, Velocipedernas
moderland, har Buffalo af alla ameri-
kanska fabrikat vunnit den största
spridning

Generalagenter för Finland

Carl Jacobsen & C:o.
Helsingfors
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HARALD WASASTJERNAS lv ms t erhandel, skilnaden 4-

Filthattar
band, spetsar, sidentyger och ply-

scher i största urval hos
Firma H. Ellmin.

9 Alexandersgatan 9.

OPERAKÄLLAREN.

BADINRÄTTNING i®**
Wladimirsgatan 32. Telefon 197

M/^ Engberg

Ledig annonsplats.

I lh*
Smäll!

Skräll!
Dörrslutaren

€Lclit>se"
stänger dörrarljudlöst.

Till salu hos

Sven Strindberg.
Humleberg 5. Telef. 15 81.

Aftonkonsert alla dagar Festvåning för beställning
När Ranft köpte Operan
Idagarna ingick i Stockholms-tid-

ningen nedanstående humoresk hvilken
vi icke kunna neka oss nöjet, delgifva
våra ärade läsare.

Direktör Albert Ranft var mycket
nervös i onsdags kväll, påstås det.
Orsaken var icke att fru Håkansson
och herr Svennkerg spelade tör allra
sista gången (?) på hans scen — han
har ju fått fröken Holmlund, som nu
skall göra't — nej, det var teaterfrå-
gan i riksdagen, som plågade honom
väldeligen. Sjislf törbjöd honom hans
blygsamhet att begifva sig upp på diplo-
matläktarn och girigt lyssna, och där-
för hade han som rapportörskickat dit
sin intime vän Pjemieraktörenvid kung-
liga dramatiska teatern, Högädle Herr
Ossian Hamrin. Herr Hamrin hade
gärna åtagit sig uppdraget — man gör
ju allt för sin vän. Han viste icke
han, att hans sluge vän Albert hade
sinsärskilda afsiktmed att sända honom.
Det skulle han hi förståttom han icke
varit en sådan adel och uppböjd själ.
Tänk sådan listighet! Vännen Albert
ville ju ät Svenska teatern så gärna
sotn han vill letva. Alltså måste han

ha ett afslag på statsutskottets fram-
ställning. Han viste också, att enda
sättet att ernå detta var att för sig
förvärfva som bundsförvandt Boestad,
som numera utgörbalansenpå konstens
och kulturens våg i gamla Sverige.
Men med mutor hade det icke lyckats;
icke ens löftet om att Boestad, omhan
ville,skulle få spela ArmandiwKamelia-
damen'* mot fröken Holmlund hade
hjälpt. Det var då direktör Ranft fick
sin idé. »Jag skickar upp Ossian i
kammaren", resonnerade han iafsides-
repliker. Det kan inte slå fel, att
Boestad dä får magsyra, blir arg på
Dramaten, Evig kärlek" på Operan
och hela alltet — och inlägger sitt veto
mot k. m:t och statsutskottet. Och då
har ja't som ien liten ask!"

Sålunda satt herr Ossian Hamrin på
riksdagsläktaren, Boestad blef arg, och
hela teaterfrågan föll.

Herr Ossian gnodde som en oljad
blixt från riksdagshuset ned till Ryd-
berg där direktör Ranft i afskedets
stund grät tremännings med fru Hå-
kansson och herr Svennberg. Han pe-
tade sin vän diskret på axeln.— Låt mig vara i fred, jag håller
ju på att gråta ...Nej, ge mig för
resten en flaska vin till ... rödt ska

det vara som blod... Åh kors, är det
du, Ossian, jag trodde det var vakt-
mästaren! Nå?!—

Pannkaka!
Direktör Ranit for upp ur soffan.— Herrskapet får värkligenursäkta

en momang,men jag måste prompt hem
och hemta femhundratusen krisoh, som
jag har liggandeinattduksbordslådan.
Nu är det jag, som köperSvenska tea-
tern och det stan ... stan... Da,
Ossian, somärklassiskjivadheterdfit?

stant— Asch, stante pede menar jag,
d. v. s. precis på fläcken. Åh, ändt-
ligen står jag då vid min längtansmål.
Svenska teatern... Dramatiska tea-
tern... Vasan ... Gröteborgs... Mal-
mö... alla teatrar... O, jag önskar
att hela världens alla teatrar hade en
enda hals och jag finge krama den så ...
Iextasen grep direktören fru Hå-

kansson kring den bländhvita nacken
så hårdt, att hr Svennberg började
skrika. Så ... ut iden mörkanatten.
Herr Hamrin öfvertog värdskapet för
det bortdragandekonstnärsparet.

Men efter fem minuter var direktör
Ranft tillbaka igen.

— En half miljon lättare! utropade
han stolt, men den svenska dramatiska
konsten en half miljard rikare. Tja.
Nu lilla Ossian, ta' vi ett glas cham-
pagne till. Tack för hjälpen. O, du
vet inte hvad du varit för miff.— Ja, jaghoppas du tänker på mig,
när du kommer iditt rike.— Var lugn, var lugn, du ska' få
10l att följa ned till Centralstationen
alla de dramatiska storheter, som jag
kommer att inbjuda till festforeställnra-
gar på min...min...hör du — mina
teatrar.

Direktörengnuggade händerna af för-
tjusning— Hvilken lycka jagvunnit så stor!
Sa' du, att „Svenskan" aldrig kommer
att gå, Ossian? Hos mig bär sig all-
ting, OssiaD, kom ihåg det. Till och

Fotografiska Handels- och Fabriks-
Aktiebolaget iFinland

Helsingfors.

Specialaffär
för

fotogr. artiklar.
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BODEGA ESPANOL4
Helsingfors.

Försäljningiparti och minut afefldSStäktautländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Barngardei-oben
Högbergsgatan 45, Telefon 1968.

Till venster, första porten från Esplanaden.'

Beställningar emottagas.
0335&! Xjolialomtoytot.

CARL BERGROTH
Fabiansgaian N:o 29,

Telefon N:o 750,

SPIRITUÖSA och VINER
såväl på flaskor som litervis från fat.

i:sta Klass

Fabiansgratan 27, hörnetafNorra Esplanadgatan.i sammahu* som Nordiska BosättningsmagäSl'

tillfälle att iännu högre grad än hittils tillmötesgåärade kundsr ideras fordringar på ett itfrste klassens
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A-ffären, h
fekt arbeta

AXEL PIHLGREN Torr Genuine Årraks Punsch

tä&km.&Mm

FLOR
(från Paris)

200 olika mönster från 50 penni

Konrad Björkegren
Hennes' hus

(snedt emot Brandkårshuset.)

Damhattar
Barnhattar

Störstaurval — Billig-a pris

SQQQQOQOOQQQggOÖQ

MARIEBAD
Mariegatan 13.

Serveras erkändt bästa bad af alla slag.
För abonnenter stor rabatt Telefon 2027.

OÖQQO©QQQ©OG©QeOO

RESTAURANTIftP*Kaserngatan
'

JH
Fullständig restauration! waIölpå seidlar Varmaportionerm. m jjJl vheS

E. Ivanoff.

J. N E U il \A
Ang-Korffabrik.

Humleberg 5. Tölö. Tel. 13 34

Försäljningslokaler:
Trekanten 3 (Spermerts hus), tel. 933. SödraEspla-

nadgatan 2. tel. 928. Saluhallen 70—72 tel. 2125.

Finska hos

Konrad Björkegren
Hennes' hus

IfiFWFWIWf
G.JET. Stockmanns Velociped-depot.

Quadrant"
Durkopp"

B^arnßrini étestaurant
Största urval

Glasvaror
billiga priser

i

cT^a glasmagasinet
Mikaelsgatan 3.
vid Sidornwskaaffären

©SIAB ALSXSIZ.

Järnsängsfabriken,
EndaSpecialfabrikiFinland för

Järnsängar o. Madrasser.
Betydligt billigare ilnde utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.

50 Alexandersgatan 50.
EMIL REHNBERG.

OBS.! Fullständiggaranti.

**♥******£***£*Märkning
Swift"

Ii ill i iii 1 1 i '11 1 1M
arbeten utföras af TB

Sally Wredenberg.
Lilla Robertsgatan 1,Itr. upp. 1

Specialite; mTfl^^^^M
Guldbroderi.U**^***^l^^^

Till

3.
OBS:

Ånsiktsbehandling

******£******** Hulda Lindfors
Velocipeddelar o.

tillbehör istort
urval! gESäw

Ma (fl

HelsuigcrorsTsergffatan 10

Egen reparations=
värkstad.

*#*##*♥#*♥♥♥**#

AGNES JOHANNSEN
N. Esplanadsg. 27, 1 tr. upp.

Telefon 83.

Bodega jfindaluza
JV:o 28 TJnionsgatan JV;o 28.

Servering af uteslutande äkta natur-
viner,frukter,läskdryckerm.m.

Fofbehandling
meddelas af A^nes Johannsen
utex. från Kongl.HofFältskär
Ch. Berggren.i

N. Esplanadgatan 27
1 trappa upp.

Telefon.33.

i B:r Veloeipedister! 1
Eleganta

IYelocipednummerbnckor 1
g med förnicklade siffror på lakerläder fond, hos m

A. A. Bareks I
Bleck &. Plåtslageri

N:o 10 Eegeringsgt. Telefon 10 71

med om en pjes inte går ett dugg, bärS
den sig ända...man har ju alltidför-!
tjänsten pä papperet pä de osålda bil-
jettema,— Men, Albert, tror du värkligen?... invände den till Göteborgbortdra-
gande primadonnan.

■
— Tror... tror, hvad är det för

tjafs! Jag vet och det är mycket bätt-
re... jag vet hur jag ska; ställa till
det. Nej, sitt kvar du Ossian och var
sä treflig da kaD, det vill säga var
tyst, så .-ka' jag berätta er hnr jag
ska' ha det pä Bladeholmen.

Direktören blåste havannarökenhögt
itak, stolt som en gud, tömde glaset,
talade och sade:— Jo, för det första ska' jag säga
er, att det är idiotiskt när folk aäger
att en teater inte liggerbratill. Bra...
bra... det beror pä om man ger bra
stycken, säger jag. Och det tänker
jag göra.— Du bör ta upp nYe den, som
ljuger", föreslog hr Osaian Hamrin.—

Ja visst, lilla Ossian, lör din
skull, tor din skull. Men annars tän-
ker jag ge operett och opera comique.
Gud, att tänka sig, att det fins en hel
generation, som inte sett Stella" och

1
' och „Afrikaresan"

och Rip-Rip" och alla de där sakerna,
som a' f& härliga ... ja, härliga säger
jag, Svennberg. Åh, det fina sä myk-

ket att ge af det gamla. Och hvad
jag skall låta skrifva och komponera
sedan. Alla författare skola få skrifva
opeiettlibretter — dr Åkerberg om ve-
getarianismen, Heidenstam och dr An-
ton Nyström ska' slå sig ihop och
skrifva om Karl XII. Hjalmar iSöder-
berg ska' få dramatisera sina „Förvil-
lelser", jag ska' ta Söndagsnisse och
häfta ihop en hel årgång och sätta mu-
sik till. All musik ska' skrifvas afhr
Peterson-Berger, så får man åtminstone
Nyheterna meisig, hälst om Alkman
också får vara med på ett hörn. Det
ska' bli en ... en ... universalteater,
det är hvad det ska' bli. Och tänk
ombyggnaden sedan. Hela husetiljus-
blätt eller lila utvändigt, tio tusen auer-
lågor sätter jag upp på min bekostnad
från Arsenalsgatan och ända fram till
teatern. Salongen med mjuka persiska
mattor, fåtöljer, som, som ...—

Smälta i mun, interfolierade hr
Hamrin allvarsamt.

O, hvad du är spirituel, Ossian!
Och en ioyer iguld och silfver och
platina och alt möjligtblixtrande, med
en strålkastare om två miljonernormal-
ljus i taket. Hvad säger ni om en
på^e konfekt ät damerna och en half
Grönstedt ät herrarna pä biljetten? Jo,
jo, ni ska' få se, att det skull bli na-
got, så att hela världen skall springa
kapp till min nya teater.

—
Men hvar skall du fä personal

från, Albert? vågade fru Håkansson
fråga.—

Personal? Den stampar jag ur
jorden. Alla artister iden här hemis-
fäven skall jag engagera, de må sjunga
rullbas eller falsett, de må gå medhuf-
vudet ned eller upp. De ska få betalt
sä de inte orka bära hem sina aflönin-
gar. Jag skall ha alt, alt, och när jag
fått det så långt, då köper jagBeskan
till varieté och Fyrkanten till cirkus.
Här skall bli lif ispelet.

Direktören tystnade. HrHamrin grät,
Hvarför gråter du, putte lilla?— Du ... du ... krossar mig, du

tillintetgör mig, du drager mig ned i
det tysta, hämska djupet ... Intet öf-
ver för mig.—

Du? Du, Ossian, flyter alltid of-
vanpä, var du lugn, tröstade direktör
Eauft.—

Säger du det, Albert?— Ja, tamme f— n!
Osvald Stein

Notiser.— ITurin skördade R. Wagners
opera äunu stöire bifall
än förutpå någon annanitaliensk opera-
scen

— Enny polsk opera nLiviaQuin-
tilla" af Z. Mo?zko\vski upplefde sin
första föreställning k nationalteatern i
Lemberg och vakte starkt bifall.

— Fru Cosima Wagner har i
Bayreuth genom elever vid därvarande
musikskola låtit uppföra Goethes sång-
spel Jery und Bätely" med ny musik
af Jul. Kneise.

— Literära sällskapet iLeipzig
har med lycklig framgång a Kristall-
palatsteatern uppfört Max Halbes nya
skådespel nEisgang".

— ILaibach förbjödsuppförandet
af den nya folkpjesen Ausgetobt" af
Karlweiss.

—
■ Im weissen Rössl, fars af 0.

Blumentahl och Kadelburg, rönte en
succés de rire å Stadttheater iNürnberg.

—
Den nya operan ,Wir siegen"

af P. Geisler i hvilken Fredrik den
store, uppträder, uppletde sin lörsta
föreställning a Stadttheater iPosen

-4» "»-

t»pr
a.
B
*SMm\m

n ■

<
0
©
(fl

"o

i

Oo

tf)
TT
O:
Z3

—t "-♥■5.o

3?
05

-"ofl) hL—
O"—

hO:O:o
TT

C/> ®
TT.T5

■ Q.
0

13
3

(O

I

Oo

ivilken är tillökadmednya och eleganta dekorationsföremåloch apparater, är därförei

Pris för visitkortsfotografu, Fmk 6 pr. dussin

Guldmedalj i Paris 1889.**********************************
i JULIUS SJÖGREN |

Mikaelsgatan 4, Centrals hus.

« Ylle- och trikotyaruaffär. jt*
Välsorteradt lager. Billiga priser. >

Ledig annonsplats

Ständigt lager af färdiga
BARNKLÄDER.

Beställningar emottages,

Nya Barngarderoben
2 Mikaelsgatan 2.

K. F. Larsson,

C. E. LINDGREN's
Borst- cfc Penselfatarili.

yratan 46.Rödbergsgatan !). BLTIK Alexanders
"als hus.
[önta tillvärkningar iparti och mi-
irsäljare erhålla högrabatt. Order
apt.

Rekommenderar sina prisbe]
nut till billigastepriser.. Återfc
från landsorten expedieras pron

C* E. L IHDGREN.

TT ■ ■
I Med ånga och massage rengöres huden från

11 VllKilllniC pormaskar, finnar, frassel etc, hvarigenom huden stär-
-0 yi'-'"''^'l*- kes och uppfriskas. (Amerikansk metod),

Eric Sundström.
Fabiansgatan 27.
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W:m EKBERG. Cognac-, Punsch- och Vinhandei. Alexandersg. 52. Telef. 2178. Helsingfors.
mPS rimmmmmEffffflffffTOTffffiffi?^ mmmmm mmm mm

flesProDrietaires Vinicole fle Coanac,E3
iaSo J. G. Monnet & C:o (f. d. Salignac & C:o)ciété iCognacm
1 Kommanditbolag, grundadt år 1838 med ett aktiekapital
ffi af 4,000,000 francs

OBS.! Skyddsmärken kapsyl och kork
OBS.! Härvarande lager bestående af öfver 22,000 hectos garanterad ren, ospritad drufkonjak af äldre och nyare årgångar

Finnes hos de förnämsta vinhandare

SVENSKA TEATERN. sj*****£**g***»*^»*£***£*******!<g SVENSKA TEATERN.

Annonsera Fredagen den 20 Maj 1898
kl. 8 e. m.

Torsdagen den 19 Maj 1898
(Kristi himmelsfärdsdag.)

kl. 8 e. m. Godtköpsförest&llninff.
Soéffiöpsförosfällning. För tredje (26:te) gången„c&rogram-cfålaåef" landetLifvet påFör 7:de gången

Folkkomedii5 akter (efter FritzReutersroman)
Pri bearbetning af Frans Hedberg1.6TJEII Annonserna ytterst billiga, särskildt om de ta

gas för längre tid Eegie:Mauritz Swedberg
PersonernaLustspeli3 akter af Petrus Ilolmieiisis

fifiQIHvarJe annonsör får sig /)L i
UUÖ.. tidningen hemsand UUb.IEegie:Mauritz Swedberg

Personerna
G-refve Skytt Hr Stavenow

Fru Bränder.
—

5- G-xratlsA malia, hans hustru
Julia, deras dotter . Fru Stavenow

Hr Precht. Annonser och prenumeration emottagas å tid

Axel v. Kambow, riddargodsegare Hr Lindroth.Frida, hans hustru ......Fru Riégo.
Frans v Rambow, lians kusin . .Hr Hansson.
Pomuckelskopp, godsegare . . .Hr Lindh.
FruPomuokelskopp Frk Tsohernichin
Sa} deras döttrar (gSÄ I
Pastor Behrendsen Hr Öhberg. I
Karolina, hans hustru Fru Bränder.I
Fritz Triddelfitz, hennes systersonHr Fröberg.I
Haaverman, inspektor Hr MalmströmH
Louise, hans dotter Frk Bergrotb^M
Bräsig Hr Riégo.
Fuohsschwant,^j^flka^^^^^^^^^JTi^Staifln^^^B
Maria Möllci-M

v. Eamm, kammarjunkare
Baron Delling|m r̂eEichardStolpe)

ningens kontor Mikaelsgatan1, 1tr. upp./Hr Hansson.
\Hr Lindroth..
Frk Paldani.Gurli . . .

Fahlén |
Kinnander |

Försumma ej att anonsera så länge
några lediga platser ännu

(Hr Öberg.
IHr Fröberg

HavermansAxell \Hr Lindh återståf målare
Fembom
Mallen

Hr Fianck.
{Hr Swedberg,

jungfru
Daniel, Rambows gamle betjär

?5£ vaSSel } ***** Frk Paldani.
Hr Svensson
/Hr Kahlson.
\Hr Precht.Lösnummer i Laurents urbutikRingenson, skulptör Hr Riégo

Dagsvärkare med hustrur och barnFrk Tschernichin, och genom kolportörer.Fru Nyberg
Clara Johansson.
Anna, tjänsteflick;

Fru Riégo Handlingen försiggår iMecklenburg. Törsta akteni
G-iirlitz prestgård, de öfriga akterna på godset

Pumpelhagen.Frk Liljander
En betjänt hos grefven ....Hr Svensson

Börjas kl. 8 och slutas omkr. kl. lO,is e. m ""n y&& Börjas kl. 8 och slutas omkr. kl. 10,30 e. m

J. C. M^XMONTAN JQ K © IL/6
Innehaivare:E.Nyberg. Ledig annonsplats,diner & Spirituösa. för munnens, näsans o. hudens vård

Brefpapper Fredr. Edv. Ekberg. K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,rikhaltigaste lager af ut-

ländska och inhemska

-£ ___=_,

B Avg. Ludv. Hartwall.

må Skilnaden 15—17.
Helsingi Elvira å 15 pBageri&Konditori. Glogatan 4.sorter, linjerade ooh

Telefon 169 Fönstervadd Reine de Hol-olinierade
Fönsterluft lande å 15 p:i.Tillverkningen står

under kontroll af filo
sofie doktor Hj. Modeen.

52 Alexandersgatan 52 Lohsrs parfymerFirmatryck utföres Ulligt.
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL

Alexandersgat 15.
Heleoliii (Itåttgift)

Helsingfors Viol tvål m. in Jacob Reincke.:^sssr msam b n him iimmiiiMiniiiiimi !■■■■■
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Guldmedalj och en salamander på fat

i, Älsxandeisg. 26,
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H:fors 1898, Hufvudstadsbl s Nya Trycker


