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Telefon 2022. PrOdUCIOS E.SD3QnOISS Vinerna ha blifvit undersökta vid Hrfors undersökningsstatioD
Försäljer Spanska vmer trån varldsnrman J. Ba- i i v« « w _- ö }6r lifsmedel och befunnits vara rena oförfalskadenatm-viner. Ana-

allé V Co iBarcelona tillbilligaste priser. Butik: Unionsgatan 28. lyserna finnas tillpåseend^^^^^^^^^^^^^^^^M

czrQaram~€&faåeå
/Bad\

/^entral\
/ rw"H-j^. \
/ Varmlufts- o. \

/ Basängbad Rekommenderas. \

N:o 8

DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31.

10 penni,

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

Fredagen den 18 September

Kaisaniemi
Värdshus.

Kaisaniemen
Ravintola.

6. A. Wickström.

1896.
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G£"i^ FörstaRyska Brandförsäkring[»bol«g;et
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektörvid Direktionen

Telefon 231. Kontor IST. MagasinsgatanK0":o 1. Telefon 231.

G. Tahfs
Ylle- & Tricotvaruaffär

N. Esplanadg. 37. Telef. 1727.
Välsorteradt lager, billiga priser.
Hufvuddepot af D:r Lahmanns

underkläder.
Ensamförsäljn.afJouvin&C:o's
i Grenoble verldsberömda
handskar.

US Élii 11.

-^== Oskar Fröberg.==-
Kaserngatan 4;S.

Specialaffär for

PORTMONNEÄR
OCH

BLOMSTERKORT.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemskaskodon.Prima

gummigaloscher,äkta CollanoL,a m.m.

Cj P DYTfcENDA-HTj Fotografisk Atelier N. Esplanadg .31,
%Jm Jk " MA ADlii\MÄllli Porträtterivisitkortsformat å, 6 mk.pr duss. (Catanis hus.)

SVENSKA TEATERN.
Lördagen den 19 September 1896

o3arnförastalining.
6,30 e. m,

För 4:de gången

DARDANELLHERR
OCH

HANS UPPTAG PÄ LANDET.
Lustspeli4 akter medkörer och kupletter af Au-
gust Blanche. (Första akten indeladi två tablåer,

andra och tredje itre, samt fjärde akteni
två tablåer),

Personerna

Baron Lejonkula, öfverjägmästare.Hr Malmström
Henrik Strand, elev afskogsinstitutet Hr Hansson

Hr WilhelmssonKräk, Lejonkulas arrendator
Dorothea, Kräks dotter Frk. Bonnevie

Wädersten, rik mjölnare Hr Eiégo

lena, hans f. d. pupill Fru Eiégo

Fru Hedda Fox, hans syster Frk. Grönberg,

Agapetus, hennes son Fru Castegren
Herr Dardanell, Hr Castegren

Frk.Liljänder
Johan

R.isar.isa Gret, Wäderstens piga^^^^MMMM^^M
____________

betjenter hos Lejonkula
Fredrik J (Hr Beckmarl

Hl (Hr Enströml
miölnardrängar ..<_"_ ■

Jakob J J ° (Hr Blomberg
Tjänstefolk hos Lejonkula. Landtfolk.

OJ
C©«c»

->>Linde c&j O:o.sn-

Guiseppi Verdi

-4*>-"**-Hans

Scenen är på landet några mil från Stockholm.
Börjas kl. 6,30 och slutas omkr. kl. 8,30 e. m

„Skåne" Brand- & Lifförsäkringsaktiebolag:
„.,/Ila**" , lotel lämp 4 -,, Alla dagar ,
Middagskonsert wien« Dammet - Aftonkonsert

från kl. 3 e. m

K TT» rii
°
L.ll FörstaAteliern1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) fTIA\ nn /^V /""^ T> A T7I. Hl. OtaJllDerÖ' Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk Pr duss). _|j U X UVJT±i ilJ?.—

«w^*^.r-rwj.ö Helsingfors, Alexandersg-atan17.

J. H. WICKELS
WmAMSIL

AMAKS punsch,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplöme d'honneur) vid utställ-
ningen iBordeaux 1895.

yVlagasin du j\tord.
Qamßappor, jacquetter, siéenvaror, ylletyger for

soirée, visit é Rvaråagséräßler.
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända

specialiteter till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning

Wase ia Bo

A.3XTÄT-Ä. j-*jm.j±isr&LX J,.

SUOM. TEAATTERI.
Perjantaina Syyskuun 18 p:nä 1896.

näytellään

Herra yli-tirehtööri.
(Monsieur le directeur.)

Alexandre Bisson ja3-näytöksinen huvinäytelmä, kirj.
Ferdinand Carré
Henkilöt

De LaMare, ministeristönyli-tireh-
tööri Adolf Lindfors

Lambertin, fOskari Salo,

Charladon Konrad Tallroth
ministeristönvirka-"Ivrat Veckman.Lardillac,

miehiä
lisakki Lattu.Bouquet,
Evert SuonioLiégeois,

Bunel, ministeristönvahtimestari.Hemmo Kallio.
Rouva Mariolle,Lambertin'inanoppiNaimi Kahilainen
Susanne, hanen vanhempi tyttä-

Katri Eautio.rensa

Gilberte,hanennuorempityttärensä.
Lambertinininpuoliso. . . öigaLeino.

Pingouin, Chateauvieux'in pormes
tari Taavi Pesonen

Adéle Hilma Tähtinen,

Hippolyt, Eino Salmela

Gentil, Otto Närhi
Ä.ik a: nykyinen

Paikk a:Ensi näytös:Pariisi, Lambertinin asunto,— Toinen näytös:Pariisi, sisäasiain ministeristö.—
Kolmas näytös: Chateauvieux,aliprefektin asunto.

Ovet avataank:Io 7. Näjtöntä aikaa k:lo V2B
ja loppuu k:lo Va*!'
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Kontor Mikaelsgatan N:.o 3
C. F. C________________

från kl. 8 e. va

AXEL PALMROOS
*V1ma.ffä.r.

Lager af fina äkta Viner,
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

J2oßalomfsyte.
LORENS MALMSTRÖMS

Herrekiperingsaffär
nu Unionsgatan 28,

(via & vis Föreningsbanken),

i



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Skilnaden N:o 4.
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Helsingfors' Rullgardinsfabriks
tillvärkningyar rekommenderas!

Säljas af nedanstående firmor
Sandudd Tapetmagasin, N. Esplanadg.

H:fors Xya Tapetaffär, Unionsgatan 32.
Josef Wiberg, N. Esplanadg. 37, 1tr.

T. Wintcr, Skilnadsg. 19
H. Ekbom, Alexandersgatan 17.

John Paischeff, Brunnsgatan 12.
A. Hellman, Alexandeisgatan 48.

Finska Industriniagasinet.

Ständigt välsorteradt lager af allt som tillett välord-
nadt korfmakeri hör, finnas hos

J. NEUMANN.
FABRIK:

Humleberg X:o 5. Telefon 1334.
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus) tel. 933. Södra
Esplanadgatan 2, telef. 928. Saluhal-

len 70—72. Telefon 2125.

I:sta Klass \,

( Badinrättning
Wladimirsg-atan 32. /

J. W. Engberg.

Barngarderoben
Unionsgatan 28, 2 tr. Telefon 1968,

Beställningar emottagas.

MStort&välsorterat lager

IVelocipedtillbehör

Hl^^^^^^^B SYMASKINER
hos Fritz Schröfler.5 t Germania velocipeder. NÄg^ 0'

<Branål é <Rlom6erg.
Specialitet, Velocipeder och Skidor.

ifflv^J
:' "■■■■'y *i£ y,M4/1- £

!____, MHHCT^

ROVBP"faDrikanten J. K. Starley är Englands äld-
sta velocipedfabrikantoch skaparen af den
nuv. velocipedtypen. Hans valspråk är allt
af det bästa.

StyriSär icke allenastÖsterrikes utan äfven konti-
nentens förnämsta velocipedfabrik.

ClßVßmlltl^maskinerna ridas af den förnämavärl-
deniAmerika.

SlinbßSmS sakna sitt motstycke iprisbillighet.
UPBI"maskinerna äro Tysklands bäst anseddaVvelo-

cipeder.

Ett års garanti förallamaskiner, förutomSty-ria, hvilka garanteras för två år.
Ett års garanti för Dunlops och Schiönings

prima luftringar.
Gratis erhåller hvarje velociped-köpare ett å

5,000 mk lydande olycksfallförsäkringsbrefiKullervo,
hvarigenomhan försäkras mot olycksfall såväl under
velocipedåkning som skidlöpning. Hvarje hos oss
köptvelocipedär därtillbrandförsäkradförettår framåt.

Brandt & Blomberg
Mikaelsg. 19.

OBLIGATIONER
försäljas billigast pr. kontant och på månads-
afbetalning Frimärken, Postkort och kuvert
för samlare stort urval och billiga priser.

Henning Lignell,
Central Passagen H-fors.

\ wO^&j" i#, vm*jm«k £ .<rj

\ "'^É^ cvis_3_li^s

JULIUS SJÖGREN
Mikaelsgatan d, Centrals hus.

Ylle-- och frikofvaruaffär.
Välsorteradt lager. Billig-a priser.

EMMMMMBffIffIaaBIMfIMBIgIKBMaM«B(BB^^

1 Försäljningaf Rudge-WhitWOrthS iCoventr_
I och Claes & Flentjes ij__Ah_l_au_^_a_^i

VELOCIPEDER,
Perssons Svenska Stickmaskiner,

ULLGARN
irikt urval: S

Zefir- & Kastorgärn, Macramé, Virkgarn, a* Fiskargarn, Märktråd, Eulltråd, Nålar till alla |Islags stickmaskiner,Barnkostymer,Tröjor,Strum- iipor, Damasker, Vantar etc.
Beställningar på all slags maskinstickning1

Iemottages. i
Mikaelsgatan2. Telefon 1332.

Th. NEOVIUS.
ff-'uJTWj^m_i^n,uanjj.■ ■u..i»i.,-..iv...—.. ..-.—.—.—.

—
i "

Hagelstams bokhandel,
In- och utländsk literatur.

Konst- och pappershandel.
Enda kommissionär för fransk literatur i

Finland.
Nya böcker:

Landtbruket iFinland af GöstaGrotenfelt
Lifförsäkringsbo/agens vinst af Fr. v. Enge-

ström.
Kär/ekens fria religion af E. Favorin

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut afendast äkta utländska

VINER &
SPIRITUÖSA.

lOilllst! DSilXist!
Lampskärmar, Blomsterkort, Portmonnäer, Cigarr-

& Papyrossfodral, Parfymer & tvålar Bläck'& Skrif-
material, Frimärken & Albummar; resterande lager
velocipeder & tillbehör ytterst billigt i

Th. Baitscheffskij's
Sport-,Frimärks- & Pappershandel

IVikaclsgatan N:o 1. Telefon N:o 1438.

CARL BERGROTH
Fabiansgatan N:o 29.

Telefon N:o 750

SPIRITUÖSA och VINER
såvälpå originalflaskor som litervis från lat.

p=>
_cz3 C3

<r&

rcx^äS=3

C=3

Mm
A.O.Seeck,

/^\ Korffabrik,
få )1 Albertsg. 36.T. 47.

i _v Butiker:
*£A>jW Albertsg. 36, T. 47.
W^ Skilnaden4, T.70.

Alexandersg.36,
T. 71.

R. FALTINS PIANOMAGASIN
R. E. Westerlund

N. Esplg. 5

Moderna och praktfulla

Flyglar och Pianinos
i stort urval

Endast god kvällt©!! @
É Qotumßiai ||
å| éCartforé! fl&

Stoevers &reifi ||
g SRaffir! H| Axel Wiklund 1

Åbo, Helsingfors, Wiborg. 5g
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Operakållaren. Middags- & Aftonkonsert. Table dliote & a la carte.
Faust

Opera i5 akter. Text enl. Goethe
af Jules Barbier och Michel Carré.
Musik af Charles Gounod.

Första akten: Faust har hunnit där-
hän, att han genom döden villgöraett
slut på sitt fåfänga grubblande öfver
tingens ursprung: „Hell min lefnads
sista dag." Osynliga körer af lifsglada
landtmän ljuda, hans händer darra och
han kallar Satan till hjälp. Mefisto
uppträder och lofvar honom hans ung-
dom tillbaka. Då Faust tvekar att
teckna under, frammanar Mefisto på
väggen en bild af Gretchen vid spinn-
rocken och Faust skrifver. Duett. „Du
ger mig på nytt allungdomens lycka."

Andra akten: En folkfest framför
stadsporten. Körer af studenter, sol-
dater, borgare, flickor och fruar, för
sig och tillsammans. Valentin uppträ-
der betraktande Gretchens bild: He-
liga minnen af systerlig hand". Han
hälsas af Siebel och Bränder, som lofva
att skydda systern salange han drager
i fält. Bränder börjar sin visa om råt-
tan, men afbrytes af Mefisto, som ger
honom till lifs sången: Gyllene kalf-
ven är världens kung." Därpå förutsa-

ger han åt Bränder hans död vidnär-
måste stormning och åt Siebel,atthvarje
blomma han plockar skall vissnaihans
hand och han ingen blomsterkrans mer
kunna bringa åt Margareta. Vid näm-
nandet af detta namn far Valentin upp,
och då Mefisto, sedan han tvungit Bac-
chus' bild att lämna bättre vin,utbrin-
gar ett lefve för Margareta, drager
Valentin blankt och tränger med stu-
denterna in på främlingen. Denne slår
med värjan en krets omkring sig och
alla svärd ses hugga iluften. Vallen-
tins svärd springer, männen märka hel-
vetets villor, höja korsfästena på sina
svärd mot den vikandeMefisto och lämna
scenen. Faust inträder och påminner
Mefisto att föra honom till det vackra
barnet; här vill han bida och se. Och
vid det inströmmande folkets dans för-
står Mefisto att afiägsna den likasåvän-
tande Siebel. Margareta uppträder:
kort duett: „Min sköna fröken blygt
jag frågar." Efter en mindre paus
börjar dansen på nytt och ridån faller.

Tredje akten: Margaretas trädgård.
Siebel inträder: Han villbinda enblom-
sterkrans åt Margareta, men hvarje
blomma han griper vissnar. Då doppar
han sin hand i vigvattenbäckenet och
han är botad. Medan han, plockande

blommor, lämnar scenen, inträda Faust
och Mefisto, låta den återvändaSiebel,
som hänger en kranspå Gretchens dörr,
skynda förbi och Mefisto lofvar bringa
en annan gåfva. Faust ensam; aria:
„Hvad trollmakt, som mighär berusar."
Sedan Mefisto återvändt och stält ett
skrin vid Gretchens dörr, lämna båda
trädgården. Eftersinnande, hvem väl
den främmande herrn i dag kunnat
vara, inträder Margareta, sätter sig vid
spinnrocken och sjunger balladen: „Det
en konung var iThule". Så upptäcker
hon skrinet, öppnar det och blir för-tjust öfver de glänsande smyckena;
recitativ och aria: „0, hvad fröjd att
i spegeln där, se min bild återges så
kär." Martha inträder och beundrar
henne, snart infinna sig också Faust
och Mefisto, och handlingen ut-pinner
sig ungelär som hos Goethe. Kvartett
hvarunder Martha iduett med Mefistooch Margareta med Faust isynnerhet
framträda. Då Margareta gått inihu-
set vill Faust snabbt lämna trädgården
men Mefisto håller honom tillbaka, ty
Margareta öppnar fönstret och sjunger
för stjärnorna sinkärlekslängtan; Faust
störtar dit och de sjunka jublande ihvarandras armar.

Fjärde akten: Gata.

(En tidigare scen iMargaretas kam-
mare mellan Gretchen, de henne hå-
nande väninnorna och Siebel, lämnas
vid de flesta operor bort.) Soldaterna
draga in med Valentin, som hälsas af
Siebel. Soldaterna lämna scenen, Va-
lentin och Siebel gå in ihuset och
Faust och Mefisto uppträda. Mefistos
hånande serenad: „Skall jag då så
länge vänta." Rasande kommer Valen-
tin ut, slår sönder lutan och tränger
med draget svärd mot Faust. En kort
tvekamp, Valentin faller. Sedan bägge
flytt, strömmar folket till;slutligenkom-
mer äfven Margareta. Dödsscen.

Marga-
— Femteakten: Fängelse__^__^__B

reta på ett halmläger. Fatrs^inträl
der med Mefisto, men befaller denne
att aflägsna sig. Margareta igenkän-
ner hans röst; duett; „Jag ej mer vill
klaga". Hennes sinnen omtöcknas,hela
scenen från det första mötet och den
första kärleken dyker upp för henne.
För6äfves manar Faust till snabb flykt,
och då Mefisto inträder och ytterligare
påskyndar dem, vänder sig Margareta
bort och sjunker ned, bedjande till de
himmelska härskarorna: „Heliga eng-lars, saliga här:" — sedan detta tre
gånger i ständig stegring upprepats,
faller hon afdåoad ned och Faust och

M^arbete behöfver icke vara
MM^^^^^^^ t~

Qlogatan 3
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Ett stort lager Velociper inkommet
till höstsaisongen

Ett parti Velocipeder af årets mo-

dell realiceras med 10—15 % rabatt.
Ett ständigt välförsett lager Veloci-

Reparationer af alla slag från det
minsta till det störstaarbete utförespå
det noggrannaste samt till möjligast
billigt pris hos

John Tourunen & C:o
HELSINGFORS,

Norra Esplanadgatan N:o 41

»QuadrantV' „Dilrkopp" A. W.BUmil t&oG. W. RELANDER,
"^^^e-^^-^.»försäljningaf äkta

VINER &
SPIRITUÖSA,

— .f^J-W
Velociped Spirituösar|andei.yjUnM^florder till landsorten omgä

ende prisen städse
billigast. Skilnadsgatan 19.

Telefon 310.■WllSa-elaaa.sgr-£T:o -£.
Telefon 1803.

Direkt inporterade

ytterst billigt.
A.F.HagelbergsPunsch- & VinhandelL.Robertsg.8,

(hörnet af Högbergsg.) _
Telefon 1954.

MPjjllfrppTl Zon Genuine )\rraks punsch
1HilviUll Guldmedalj i Paris 1889.

D©p ot

Fredagen den 18 (6) september 1896
Andra representationen, Första abonnement

IJLWST.
Musiken af GounodOpera i4 akter och 5 tablåer,

Förstauppträdande afFröken0. Kodino-
Llubera (lyrisk soprano) med medvär-
kande Sig:ra E. Shaw, W. Paganelli, herr
Cokinis, Herr N. Muller, E. Gandolfi, Sig:r

G. Serra.
Personerna

Sig:r G. Cokinis.„ E. Gandolfi
„ N. Muller.

Doktor Faust
Meflstofel .
Walentin. .
Margaretha Kodino-Sigrra (J^LluberaM

Sigrr C. Serra|
Sierra E. Shaw

Wagner
Sibell.

V. PaganelliMartha
Studenter, Soldater, Flickor, och kvinnor m. m. Med
nya kostymer af M. A. Samarovai och M.M.Pironet
samt nya dekorationerochuppsettningafKonstnären

A. S. Skabejeff.

Regissör:Sig:r D. Duma.
Dirigent: SigT W. 0. Spatjeck.

Början sker kl. Va8 eft.m,

!~N°2Si
i\epar.

Verkstad.

Gambrini Restaurant.
Röls.

Jacob l^cinkesI iifei 1d @ f Ifllf I Glasvaror
1! tillmiicketbilligapriserTj Sultana-tobak.MikaelsgaImed säkerhetsrakknifven Monopol säljes|

IiH:fors hos G. F. Stockman.(o) (") Obs! Äkta Havanna
7I(S )mi-i^^bmss^^>^m^^ Cigarrer.

14

oebVin-

Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader m. fl. handslöjdalster. Till-
behör iör glödritning& snidning s. s. mönster, färger färnissor, yax m. m.

Beställningar emottagas med tacksamhet och utföras till billigastepriser.
Finsk KonstslöjdUtställning.

Mikaelsgatan 1. Tel. 883.

an N:o 17,
nvägsstationen,

Papyrosser
och

i O
1 h
1 IQ

5

Mefisto försvinna. Himmelsk kör:„Fräl-
sad, Kristus är uppstånden!" — Apo-
theos.

■««»►

Ernani

Lyrisk drami4 afdelningar. Text
enligt Victor Hugos Hernani" af F.
W. Piave. Musik af G. Verdi.

Första akten (Banditen):
En bergstrakt i Arragonien. Ett

banditläger. Till de pokulerande ban-
diterna träder mörk deras höfding Er-
nani, som ien stor kavatina förklarar
sin vrede öfver att hans älskade Elvira
skall blifva den grånade Silvas byte.
Banditerna förklara sig bereddaatt tro-
get hjälpa honom att bortföra henne.— Scenförändring. Elviras kammare.
Elvira väntar den hatade onkeln; Ka-
vatina: „Ernani, Ernani rädda mig;"
en öken med honom vore förhenne ett
eden. En skara damer bringar henne
bröllopsskänker från Silva och meddem
lämnar hon scenen.

Då uppträder konungenienkel dräkt
och bjuder Johanna, som stannat kvar,
att kalla sin härskarinna. Elvira kom-

mer, igenkänner Don Carlos, men vi-
sar beslutsamt dennes eldige kärleks-
förklaringar tillbaka. Då han vill bruka
våld, drager hon dolk. men Ernani
träder emellan. På blicken och på hela
uppträdandet igenkänner Don Carlos
bandithöfdingen, hvars fader han låtit
afrätta och hvarför Ernani äfven svu-
rit kungasonen evig hämd. Vreda stå
de bägge mot hvarandra. Då uppträ-
der Silva med följeoch villgenast kalla
båda till räkenskap, men då han genom
da inträdande vapendragarne erfar, att
han har konungen framför sig faller
han till föga. Carlos föregifver, att
han endast vill stanna öfvernatten här
och vill skenbart sända bort Ernani i
ett uppdrag för att säkerställa honom
för Silva.

Andra akten (Gästvännen): Enprakt-
sal i Silvas kastell. Festkören häl-
sar Silva och Elvira som brudpar.
Då uppträder en pilgrim och ber om
gästfrihet, hvilket äfven beviljas. När
han hör, att Elvira om några tim-
mar skall vara Silvas maka, slår han
manteln tillbaka, och Ernani står för
de närvarandes blickar. Konungen är
honom i hälarna för att gripa honom,
såsom han tidigare gjort med banditer
ech rebeller; men trogen sitt gifna ord

vill Silva ej veta af någon utlämning,
utan vill vägrakonungen inträde. Sedan
Silva med sitt följe lämnat scenen, er-
far Ernani, att han är dödsdömd och
att Elvira beslutit döda sig vid altaret
vid Silvas sida. Bägge öfverraskas af
Silva iomfamning, men gästfrihetens
lag är den gamle helig, och han nöd-
gar Ernani in iett hemligt kabinett.
Ihärskande ton fordrar den nu upp-
trädande konungen räkenskap, hvarför
borgen hållits stängd för houom, och
äskar den flyktade Ernanis utelämnande.
Beslutsamt vägrar Silva, och sedan bor-
gens undersökning visat sig fruktlös,
låter Don Carlos den gamle välja, om
han vill utlämna Ernani eller ock El-
vira som underpant pä hans trohet.
Efter en svår kamp går Silva in på
det senare; men sedan alla aflägsnat
sig och Ernani afslöjar för honom, att
detta blott var ett svepskäl, attkonun-
gen själf lidelsefullt älskar Elvira, srär
Silva en grym hämd öfver sina rivaler.
Ernani skall genast kämpa med honom
på lif och död;men Ernani vill först
förena sig med honom till hämdpå ko-
nungen och först sedan villigt offra sitt
lif. På uppfordran af Silva svär han,
att ovilkorligen hälla sitt ord och gif-
ver honom som tecken på sitt härda

allvar ett horn, vid hvilkets ljud
han närhälst själf skall gifva sig
döden.

Tredje akten (Nåden): Karl den sto-
res grafhvalf iAachen. Don Carlos
har kommit hit för att bli vald till tysk
kejsare. Han har fått vetskap om en
sammansvärjning, som han här vill få
reda på, sänder Riccardo med uppdrag
att efter slutadt val låta aflossa kano-
nerne samt därpå med kurfurstarne
och Elvira infinna sig här; därpå döl-
jer han sig bakom Karl den stores

grafvård. De sammansvurne träda in,
och Ernani utses att mörda konungen;
visserligen vill Silva köpa hans lott för
priset af hans lif och skänka honom
hans hem igen, men Ernani visar alt
tillbaka, ty hans hämd står honom hö-
gre än hans lif. Då dundrakanonerna.
Don Carlos träder fram som Karl V,
och Riccardo för in kurfurstarna och
sviten. Alla grefvar och härtigarbland

{de sammansvurne äro hemfallna åt bi-
jjlan, de andra vandra till fängelset. Nu
jafslöjar sig Ernani som Don Juan af
Arragonien, grefve och härtig och grand
af riket, samt önskar bli afrättad med
de andra ädlingarna. Men på Elviras
erinran, att medlidande bör vara en
kejserlig företrädesrätt, förlåter Karl^
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Huru skall folk kunna veta, att man har något bra til
salu, ifall manej vill annonsera därom. WanderbUdt.

#FinskaTelearaÉjråns\

/ilöflSÉÉiix
Norra Magasinsg. N:o 7. Telef. 1226

förmedlar utan några extra kostnader för
annonsören annonser till införande ialla
såväl in- som utländska tidningar & tid-

skrifter
beräknar tidningarnas egna annonspris

lämnar vid större annonsering de högsta
rabatter

kontrollerar annonsernas införande
mottager beställningar å trägravyrer, kli-

chéer och dylikt
förmedlarannonssvar med diskretion
lämnar biläggsblad om så önskas

Gratis:
Uppsättning af annonser,

Kostnadsförslag & val af tidningar,

Taxa och andra uppgifter,
\k Afhämtning af annonser vid till- J£
Y^ sägelse pr. telef. Jy

Ett enda manuskrip' ! Ett enda betalningsställe!

C, E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Rödbergsgatan9.
Butik Alexandersgatan 46.

Centrals hus.
Rekommenderar sina prisbelönta

tillverkningari parti och minut till
billigaste priser. Återförsäljare er-
hålla hög rabatt. Order frän lands-
orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

ÅTELIEEM
Glogatan 3
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som lämnar alla sina ungdomsdårska-
per bakom sig och villblifva sina stora
ättefäder rik, samt förenar Elvira och
Ernani

Fjärde akten (Masken): En terrass
framförErnanis slott iSevilla. Kören
jublar öfver den fullbordade förmälnin-
gen och skingrar sig. De nyssförmälda
uppträda, lyckliga öfver sin ändtliga
förening. Plötsligt höres en hornstöt,
och förfärad sjunker Ernani samman.
Han minnes sin ed, och då tonen upp-
repas ber han Elvira aflägsna sig. Nu
först har lusten att lefva vaknat hos
honom och nu skall han dö! Silva upp-
träder, maskerad, och öfverräcker åt
honom hornet. Ernani söker röra den
gamles hjärta, men obevekligt räcker
honom Silva dolk och gift, mellan hvilka
han bör välja, ty mannaära känner in-
gen annan utväg. Då störtar Elvira
in för att i böner bestorma den gam-
les hjärta; förgäfves, kall och hotande
står Silva fast. Ernani dödar sig, El-
vira sjunker samman öfver hans lik,
och med Silvas triumf, att det ha-
tade parat är tillintetgjordt, slutar
operan

» ««► »—

ALEXANDERS TEATERN.
lialienska operan

under direktör N. Muller.
Lördagen den 19 (7) september 1896

Tredje representationen. Första abonnement

ERNANI.
Lyrisk opera i4 akter. Musiken af Verdi

Pers on erna
Ernani, bandit Sig:r O. Delle-

Fornaci.
„ G. Pimazzoni

„ E. Gandolfi.
Sigrra SL Bruno.„ W. Paganelli
Sig:r N. Curini.

Karl V, Konung af Spanienß
Don RuiGomez gran!»

I
hans . .1

I
Don Richardo, vapenbärare M
Jago, Rui Gomecca de SevillasM

vapenbärare
Händelsenförsiggår år 1519. _^_^_|

Damer, Kavaljerer.Pager, Soldater, vapenbärare och
banditer. Nya dekorationer och uppsättning af de-

korationsmålaren A. S. Skabejéff,Nya kostymer af M. A. Samarovoi och M.M.Pironet
från Kejserliga Teatern i Moskwa.

Eegissör:Sig.T D. Ourna.
Kapellmästare:Sig;r G. Spatjeck.

Börjansker kl.72 8 eft. m

Bästa medel för munnens
och hudens vård.
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Stomatol tvål
Stomatol tandpulver
Stomatol tandpasta
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J. C. MjEXMONTAN
Innehafvare:E.Nyberg.

Biner é Spirituösa.

Brefpapper Avg. Mv. Hartiall.
Mineralvattenfabrik

rikhaltigaste lager ai ut-
ländska och inhemska

sorter, linierado och Helsingfors, Alesindersg. 26.
olinierade. Telefon 169.

Firmatnck utföres billigt.
DAHLBERGS PAPPERSHMIL.

Alexandersgat 15.

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS.
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GENERALAGENTER:
»ITOaiiZSIEJINnBiESIR.Gt cfc BÖCBLBR,

-A-lescaaa-d-erisgreftSLaa.3.T. Telef.20E5.

C.
Lamp-, Galanteri

Bords-,Tak-,Vägg-,PiedestallamporKupor,Brännare,
alla slags lamptillbehör,störstaurval.

OHS..' Partilampor, Lampglas, extra billiga.
Bordslampor, Alabaster, Vunderlampor.

fIDC I Petroleum- Grlödljusringar.!!Nytt. Nytt!!
(JDUn (mSa lampos mer) 25 °/0 petroleumbesparing

passa till hvarje lampa.

KrTstST!^rjröriS~T]uskrönör!lvyrkkro^
gas- elektriskt ljus. Lampetter för ljus.
Lampslöjor, Skärmar, siden, crépe japon, satin, pap-
per största urval.

Amplar från 5." 40, stort urval. "Wiener, Pariser.
galanterivaroraf alla slag, Bronser, Hyllor,Figurer.
Pendyler, Skriftyg, Armstakar, Ljusstakar

och Kortvaruaffär (en gross
Saison Nouveaute's inkomna

Skriftyg ifrån 75 penni till 125 mark, största sorti-
ment. Brons, nickel, järn, träd, marmor,
Ljusstakar,pappersprässar, läskare,pennhållare,penn-
fat, penntorkarem. m.
Pariser-.Eococo-, Bambusmöbel,Konsoler,Piedesta-
ler, Hyllor, Byråer, Etagerer,
Skulpterade trädarbeten,Consoler,Hyllor,Bord,Blom-
ställningar, Rökbordm. m.
Terracotta-,Plåt-, väggprydnader,medaljongeriBrons
och Composition, stort urval,
Nickelarbeten I,11. qual,Kannor,Gräddsnäckor, Soc
kerskålar, Plåt, de Menage, Brickor, Fruktskålar, Sa-ladierer, Kaffekök. Tekök,m. m.
Terracotta-, Porslin-, Majolika prydnadspjeser.
Engelska,Böhmiska, Sachsiska, Porsliner,Fayanser
Tee-, Kaffe, o. Chokoladkoppar, Dejeuneer,Kannor,
Skålar, Fat, Bordsuppsatser,Blomburkar, m. m.

& en detalj).

085..' Extrabilligakoppar,(Nya mönster)stort
urval ifrån 3: 75 dussinet.
Lädervaror, Portföljer,Börser. Plånböcker, Resene-cessäires, med och utan inredning, mindre Kapp-säckar, Resväskor m. m.
Fotografi-album, flere hundra mönster störstaurval,billigastepris,
Japan och China varor (direkt importerade) störstasortiment, Säfmattor, Nytt, Nytt.
Förnicklade och broncerade järnvaror,Hyllor,Blom-bord, Etagerer, Paraplyställningar extra fina, Piede-stallampor,Stafflier, Serveringsbord
Vesuv billigaste Spritkök.
Gloria Petroleumkök, Praktiskt. Lukt och Rökfritt(utan buller).
Broscher ifrån 10 penni tillhögre pris stort urval.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
©iiisitiimai

Helsingfors
Alexandersg-atanN:o 11.

Fredr. Edv. Ekherg.
Bageri&Konditori.

52 Alexandersgatan 52
Helsingfors
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K. A. DAHLIN
DROGHANDEL,

Nu inkommet:
lloderna kragar, spetsar,

band, sidentyg, crépe
m. m.

ytterst billigt

Skilnaden 15—17.
Filial :Glogatan 4.

Hufvudnederlag för Finland af
Pepsin. Cone. Langebok.
Koth.es Zahnwasser.
Heleolin.
Björkbalsam,Benzoe tvål.
Huste nieht.
Karlsbader piller.
Fellows Syrup.

hos Firma
H. Ellmin.

9 Alexandersgatan 9.
-*■» <.____
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LA GAULOISE.
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Generalagenter:
STOLZENBEEG & BÖCKER,

Alexandersgatan 17. Telefon 2055.

Angbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92

Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-tonage & Askfabrik, Atelier för plansch-& kartupp-fodring,Keklamskyltar m. m,

AflVfllCaT JOHN SYANI., IJMJ vicehäraashöfding', "
0'* ,Bka "«* *»-**»*«; Ml,_r och Sä,jer aktier11UT UMU UUllll U T AllLJU1111, Helsingfors, Alexandersgatan No 52 rit Tasdepa»Pf rJ patentansökningar och registre.FlLg af Tar«mark«> iFinland ocl, de flesta andra land.
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