
Telefon 2022.
Försäljer Spanska viner från världsfirman J. Ba-

:allé y C.o iBarcelona till billigaste priser.
Productos Espanoles

Butik: V Henriksgatan 18

Telefon 2022.
Vinerna ha blifvit undersökta vid H:ofrs undersökningsstation

för lifsmedel och befunnits vara rena oförfalskadenaturiiner. Ana
lyserna finnas till påseende.
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FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT ÅR 1827
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen

IKLantor 3ST. 3Vt»s»sii3LSSÄtaix 3ST:o X.

S°B'elSl"nK
m
ar emottagas med tacksamhet och ut-

föras till billigaste priser.

Finsk 3(onsfsföj<l dfsiäfining.
Mikaelsgatan I. Tel. 88^

hos

1
T

* « iv FcnianaHn *31 l:stakl. Fotogr. atelier. Ele- -^Iförhållande till arbetet

CP TWffiaiinHhl '^" c-5>|JldMcluyi °'i ganta porträtt ivisitkortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri'
'» A^ " <å^ Jj * v^AA^A^fei^*» (Catams hus). qmit pr dussin. sen iHelsingfors.

<£rogram~<fölaåef
Teatrar och Konserter./CENTRAIX

/ Varmlufts- o. \
/ Basängbad Rekommenderas. \

N:o 106.

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 6 Maj 1896,

kl. 7,30 e. ra.

)\bonnement J^:o 23,
Gästuppträdande af

*£ru <JCe(ga <3Covincj
från Kungl. Dramatiska teatern iStrockholm

För första (4:de) gången

Trettondagsafton.
Lustspeli4 akter (1 och 2 akten afdeladeitablåer)

af William Shakespeare. Öfversättning af C. A. Hagberg,

Personerna:
Orsino, hertig af Illyrien . . . Herr Berlin.
Sebastian, en ung ädltng . . .-. —*)
Antonio, en sjökapten ....Hr Malmström.
En annan sjökapten Hr Henning.
Valentin V w^i, /Hr Wetzer.
Curio )nofmtm (Hr Beckman.
Herr Tobias Raap. Olivias onkel.Hr Riégo.
Herr Andreas Blek af Nosen . .Hr Hansson.
Malvolio, Olivias hofmästare . .Hr Castegren.
En Narr, iOlivias tjänst . . .Hr Svedberg.
Olivia, en rik grefvinna....Frk Gerasimowitsch,
Viola, Sebastians syster. . . . — — — — )
Maria, Olivias kammarjungfru. Fru Castegren.
Första rättstjänaren Hr Lindh.
Andra rättstjänaren Hr Nyström.

Hofmän. Sjömän.
Skådeplatsen iIllyrien.

*) Sebastian
*) Viola . Fru Helga Hoving

Fru Helga Hoving.

Börjas kl. 7,50 och slutas omkr, kl. lO,it e. m.

*3SF "-.
■ 23

l__Mt_»_. K

________L _______r' !»*^>-.-j_.-1
_____

Fru Helga Hoving

"Vi meddela idag porträttet af fru Helga
Hoving, som med dagens representation begynner
sitt gästspel härstädes. Som debutrol har fru Ho-
ving valt Shakespeares odödliga lustspel „Tretton-
dagsaftonen", ett ivårt tycke särdeles lämpligt val,
ihvilkeu hennes vackra talang bör komma tillsin
fulla rätt iSebastian-Violas dubbelrol. Vi hälsa
fru Hoving välkommen till oss och önska blottatt
hon måtte trifvas här.

j\aisamemi V äpefe|>us

Kägelbana
Rekommenderas.

1896.

SUOM. TEAATTERI.

näytellään

Kotikahakka.
R. Benedix. Stio-

mentanut HildaAsp,
Henki1öt . Emil Falck.. Olga Salo.- Maria Rangman.. Konrad Tallroth,

/Knut Weckman.
\llma Tähtinen.

Luulosairas.
(Le Målade imaginaire)

3-näytöksinenhuvinäytelmä. Kirjoittanut Moliére,
Snomentanut O. Willio.

Adolf Lindfors.
Mimmy Leino.
Ilma Tähtinen.

Eveit Suonio.
Konrad Tallroth,
lisakki Lattu.

Taavi Pesonen
Emil Falck.
Eino Salmela
Otto Näre.
Naemi Kahilainen,

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo 1/iBja
loppnn k:lo 7aH

10 penni.

Tidning för Helsingfors

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Onsdagen den 6 Maj.

Keskiviikkona Toukokuun 6 p:nä 1896

(Eigensinn)
1-näytöksinen huvinäytelmä. Kirj

Honkanen
Katharina, hanen vaimonsa
Elli, heidän tyttärensä. .
Antti, Ellin puoliso. . .
[S1} PalveKjoita . .

Henki1öt
Argan, luulosairas . . . . ■ .
Béline, hanen vaimonsa . . . .
Angélique, Argimin^^l^Cléanten

Iemmittx^^^^l^^^^^^H
LÖuisön^Ärgämn pikku iytär .
Bérald, Argan'in veli
Cléante, Angéliquen lemmitty .
Diafoirus. lääkari
Thomas Diafoirus hanen poikansa

Angéliquen kosija
HAraranin lääkäriPurgon,

Fleurant, apteekkari
de Bonnefoi notarivs
Toinette, palvelustyttö

FRANSKA LIFFÖRSÄKRINGSBOLAGET LURBAINE.
Generalagenturen Helsingfors, wnkaeisgatan 1.

K__ d^t j_ o i ti FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) -xt\ f\mr\ fS T? A TT*hl St.flhiberS' Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser, omk Pr duss). J* \J ±\J VJTJK AJ?" -L'» »JUauiWOl g Helsingfors, Alexandersgatan17. ■

J. H. WICKELS
OT^lålltL

ARRAKS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-

derspris (Diplömed'honneur) vid utställ-
ningen i Bordeaux 1895.

duyVlagasin j\[ord.
tyamtiappor, jacqueiter, siåenvaror, ylletyger för

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

specialitetei till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

Sultana. Juho Wirtanens
§KOAFFÄR.

Lätt papyrosstobak å 70 p:ni Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemskaskodon,Prima

gummigaloscher,äkta Collanolja m.m.Ernst Bruno

2 Mikaelsgatan 2
telef. 491.

Säljer Roffar Billigt.

Hallon
Smultron

ÅkerbärV Hjortron
Blåbär

AXEL PALMROOS
-'7-Vnaffaj.

Lager af fina äkta VilißPi
Cognac, Likörer& Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.
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JULIUS SJÖGREN
Mikaelsgatan & Centralsnux.

|Ylle-- och frikofvaruaffär
Välsorteradt lager. BilHgapnsejJ

mxi

<£i//örsäl^ringsakticbolagel
IAIIYi

JSifförsåfiringar é JSifrånior.
Billiga premier

—
liberala för-

säkringsvillkor.

Ledig annonsplats

cfcranét S éttomGerg.
Specialitet, Velocipeder och Skidor

<SS__*> _-S)

_^TT>_N

*^^^**^^^J*ir"

ROVEP-Mwikanten j.K. Starley är Englands äld-
sta velooipedfabrikantoch skaparen af den

..auv. velocipedtypen. Hans valspråk är allt
af det bästa.

StVI*B<] är icke allenastÖsterrikes utan äfven konti-
nentens förnämsta velocipedfabrik.

Cl6V6liilld"maskinernaridas af den förnämavärl-
den iAmerika.

SWlbßamS sakna sitt motstycke iprisbillighet.
Apßl-maskinerna äro Tysklands bäst an

cipeder

Ett års garanti för alla maskiner, förutomSty-
ria, livilka garanteras för två år.

Ett års garanti för Dunlops och Schiönings
prima luftringar.

Gratis erhåller hvarje velociped-köpare ett å
5,000 mk lydande olycksfallförsäkvingsbrefiKullervo,
hvarigenomhan försäkras mot olycksfall såväl under
velocipedåkning som skidlöpning. Hvarje hos oss
köptvelocipedär därtillbrandförsäkradförettår framåt.

Brandt & Blomberg
V. Henriksg. 18

Från l:sta Juni, Mikaelsg. 19

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

~mb

t l. __tt.' - _""_, _ "

Signora Paolina Dovani, hvilken såsotn Azu-
cena i Trubaduren och Siebel iFaust, redan hun-
nit förvärfva sig Helsingforspublikens odelade be-
vågenhet är en ännu relativt ung lyrisk konstnär-
inna. För endast fyra år sedan debuterade hon;

efter iMilano bedrifna allvarliga studier såsom zi-
generskan i Trubaduren å operan i Rovigo. De
första åren af hennes teaterbana förflötoihemlan-
det, där hon uppträdde i Treviso, Venezia, Fi-
renze, Pavia, Cuneo och Cagliari. Med ens förde
ett synnerligen förmånligt engagement henne ända
till Smyrna, hvarefter hon tvänne gånger gästade
Constantinopel, där hon hade äran att uppträda
hos H. M. Sultanen. Från denna vistelse medför
den begåfvade konstnärinnan såsom tecken på pa-
dischans bevågenhet Medschidii orden i silfver.
Under sin vistelse iMoskva har hon gjort en stor-
mande succés, särskildt såsom Carmen, den roll, i
hvilken hon nu skall framträda för den finska huf-
vudstadecs publik.

\ rtU"^s" Tk? vk:'UM'l'fl*E .'J?^fl
\

\

___________r_ls^

FinskaJarnsängsfabriken
Kvda specialaffär iFhtlaiul för

Järnsängar & Madrasser.
Betydligt billigareän de utländska.

Illustrerade kataloger på begäran.
N.'o 50 Alexandersgatan N:o 50.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska

VINER &
SPiRITUO STJfe

Specialitet
Moderna
Filthattar

..10 Fmk.
Silkeshattar

20 Fmk
förRe

parationer,

Barngarderoben.
Unionsgatan 28.

Telefon 1968.

Begär alltid
fjefsiinfors ({uffg.ardinsfabnks

Rullgardin^
Säljas hos de flesta Herrar Tapetserare

& Tapethandlare.

Ständigt väisorteradt lager af allt som till ett välord-
nadt korfmakeri hör, finnas hos

I. NEUMANN.
FABRIK:

HtrmleberoN:o 5. Telefon 1334
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerts hus) tel.933. Södra
Esplanailqatan2, telef. 928. Saluhal-

let, 70-72.

**& if*v^ji^^mFi~f^ *?^^' CTy-'t*Jy ['^zJrr'*^jr-' 'nJ?1'' ''^fy~'^n^* >rf^T

ii 1^ S
|| il
11pästblir ilängden alltidbilligast.|1

Köp alltid enm

1EXCELSIOR" 1
11så, är Ni säker om att få en god maskin.||
11Obs.! Den kända reela, liberala be-1|
fp handlingen. Obs.!

H Axel Wskiimri, u. , _.. MW$ Generalagent och inne- Hjalmar Fellman mMhatvareafExcelsior de- Pl'l& poteni Centralpassagen
Emil Rehnberg

3CXDOOOO I

nu Middags- & Aftonkonsert- Tablc diioie & åla cartcOperakällare
Carmen

Opera i4 akter. Text af Henry Meil-
lian och Ludovic Halévy. Musik af
Georges Bizet.

Första akten: En plats emellan en
vaktstuga och en cigarrfabrik iSevilla.
Soldater och flanerande. Micaela kom
mer, för att här finna José, men ilar
vidare, då han ännu ej infunnit sig.
Aflösningen, anförd af José, drager
fram beledsagad af en skara pojkar.
En klockringningförkunnarmellantimme
i fabriken och arbeterskorna komma
ut; också Carmen visar sig, omgifven
af ett stort följe: hon hånar och beler
dem alla. Blott till José vänder hon
sig skämtsamt och skyndar bort. Nu
återvänder Micaela, finner José, hälsar
honom från hans gamla mor och låter
sin kärlek till honom skymta fram- Så
skyndar hon åter vidare. Larm i fa-
briken. Arbeterskorna rusa grälande
ut; Carmen har börjat strid. José får
at löjtnanten order att stifta fred och
fängsla Carmen. Hon bindes och alla
lämna scenen. Ensam med José vet
hon att med sin tjuskraft fånga honom
sä att han läter förmå sig att lösa hen-
nes bojor för att på kvällen få råka

henne. Dä folket och soldaterna åter
vända för att bortföra henne, kan hon
nu löpa sin kos.

Andra akten: En smugglarekrog.
En gladorgie. Carmens sång med kör.
Munter sång utifrån förkunnar Esca-
millos ankomst. Han träder framun-
der „tore_dorsångenil. hvars refräng
kören jublande upprepar; Tvänne
smugglare bringa underrättelse om en
stor affär, hvari alla skola deltaga.

Endast Carmen vägrar emedan hon
„älskar med rasandeglöd" och här vän-
tar den älskade, som hon hoppas vinna
för smugglaresällskapet. Dennear ingen
annan än José, som redan pä afntänd
i säng maler sin ankomst. Alla lämna
scenen och Carmen bringar honom ge-
nom Seguidilla-dansen till den högsta
lidelse; det lyckas henne emellertid ej
att få honom att försumma signalen från
kasernen och desertera. JMen just
då han skall t-kynda bort, inträder
Zuniga, som kommit förCarmens skull,
och då denne barsktbefaller honom att
gä, vaknar hos José den förfärligaste
svartsjuka. Han vägrar att gå, och
båda draga sablarna. Löjtnantenafväp-
nas och fängslas för att han ej må
kunna förråda dem, och José, har nu
hemfallit åt smugglarne.

Tredje akten: En vildbagshåla, där
smugglarne samlat sig ti'l rast. Eras-
quita ooh Mercedes blanda under en
förtjusande duett korten. Carmen råd-
frågår likaså afsides korten, men ön-
skar under en dyster säne blott döden.
Zigenarne bryta upp. José, nu själf
medlem af bandet, stannar på post bak-
om en klippa. Kan ser ej Micaela,
som med bäfvande hjärta söker och vill
rädda sin älskade; men han hör där-
etter tjurfäktarens röst och springer,
sedan hans skott bommat, samtidigt med
denne fram. Escancillo gör ingen hem-
lighet af att han sökerCarmen, som al-
skar honom, och José drager irasande
vrede knifven, likaså toreadoren. Den
begynnande tvekampen afbiytes af Car-
men och smugglarne; de rädda Esca-
millo, som är nära att duka under,
Glädhgt besuger denne en klippa och
inbjuder alla till nästa tjurfäktning i
Sevilla. Då uppttäder Micaela och be-
svar José irörandeböner att följahenne,
hem. Hånleende tilltalar honom Car-
men och bekänner öppet,'att han länge
sedan är henne ötverfiödig. Men José
viker icke, Carmen skall dela bojan med
honom tils döden bryter den. På nytt
ber Micaela, och underrättelsen, atthans
moder ligger för döden, ger utslaget

Haria^år, men lofvar att snart vända
■Lrider tonerna af Escamillosba-åter

kom scenen ejungna toreadorsång fal-
ler ridån.

Fjärde akten: En plats i Sevilla
framför arenan. Lifligt folkhvimtriel och
dans. Kören hälsar de ankommande
isynnerhet toreadoren Escamillo. Af-
ven Oarmen mcd sitt följe uppträder,
Hon älskar nu tjurfaktaren, öfver hvars
bedrifter hon känner sig stolt. Vänin-
norna varnahenne, ty han är där, José,
och det yore henne bättre omhonginge'
Carmen trotsar, ty bon känner Ingen
fruktan. Då uppträder José och for-
drar, att hon skall följa honom. Men
hon nekar och trotsar honom mcd sin
kärlek till toreadoren, hvilken som bast
mcd jubel hyllas af mäno-den Ut en-
trägnare blir José, att hon skall sä°-a
sitt sista ord. Då kastar hon ringen
som han engång gifvit henne som kär-
leksinsegel för hans fötter; José fattar
rasande sin knif och sticker ncr henne,

py» atelierjm
Ett wälgjordt arbete behöfvor icke vara förenadt med hQlogatan 3
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fwKKill /%IVIf A Lifförsäkrings Aktiebolag iStettin FFRn-"-"-"-^'^■m.-Lm^l.m Ä^m Generalagentur för Finland, Richardsgatan 2. rJK S\ XJ* OJ_J\W Ejn

ALEXANDERS TEATERN.A.O.Seeck,
Korffabrik,

Albertsg. 36, T.47.
Butiker

Albertsg.36, T. 47.
Skilnaden4, T. 70.
Alexandersg.36,

T. 71.

Stort & vä/sorterat lager

Veloeipedfillbehör
& SYMASKINER
hos Fritz Schröder.

Helsingfors-— Åbo.Obs.!Naumann'B utmärkta
fabrikat, N. Espl.g. 37,

Parakan Salak Tee
ifrån

Parakan Salak Tee Onderneming Java Assam

JAVA-ASSAM
GedeponeerdFabifem:

Säljas ide flesta välsorterade kolonialvaruaffårer
härstädes

Parakan Salak Tee
I. Absolut kemiskt rent, fritt från alla för

hälsan skadliga beståndsdelar, aromatiskt och väl-
smakande.

II Största garanti för ren oförfalskadvara,
säljes ioriginal förpackningpr Vio> V2O %i V2kilo.

Obs.! NETTO VIGT!!
111. Äkta Parakan Salak Tee erhålles endast

genomundertecknads parti- och minutförsäljningvid
Norra Esplanadgatan 37.

KARL GOHLE.
Generalagent för Finland & Ryssland,

0. ÖLÄNDERIfalienska operan
under ledning af N. Muller & A. Franconi

Onsdagen den 6 Maj 1896

Benefice tör M:lle DOVANI.

CARMEN.
Opera iiakter. Musiken af G. Bizet

:'''_____

Personer

>
>

>

S:ra Dovani.
S:raKostantinaCo-

Soldater, folk, smugglare, zigenare, picadorer, etc.

Kapelmästare: H. Steinberg

Begissör Domenico Duma. Skilnadstorget 2.
Början sker precis kl. 7 J/g

P W Dplghilpp Viner & Spirituösa
u. W.nuldllllöi 4 4MPinlnrrPTl orr Genuine rraks punsch

illliPiUll Guldmedalj i Paris 1889.

Gambrini Restaurant. ,—e e. »»be". Viger&Spirituösa.
Franska sjuk- och olycksfallsförsäkringsbolaget

Carmen . . . .
Micaela, bondhustru
Zunigu. kapten
Don schoze, sergeant . .
Morales, sergeant . . .
ÄH^or " "

Escamiljo Toreador . . .
Zilas Pastja, värdshusvärd

quini
S:r Feraioli,„ Rosenoer,Petrucci

/S:ra Paganeli,
'\ „ Eoncali,. S:r Muller.
/ „ Fusoo.
\ „ Petrucci.„ Serra

Fredr. Edv. Ekberg. LWI et la Seine,Bageri&Konditori.
52 Alexandersgatan52 Generalagentur: Helsingfors,

IMExlitL^olsg^tfx:!. X»

Ledig annonsplats

Helsingfors

Carl jjergroth.
Alexandersgatan 21.

T. 750.
Stort välsorteradtlager af

Gognac,
Rom och

Likörer
såväl på originalflaskor som litervis
från fat.

mm l(_J
P— <" |__,
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4:60 (r

:vill Ni

:>rofkort å 1: 50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- Kl fWT\ W7^ w WT7\ vm tät
inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. /^, J|_ JPi M_i M MJi JOi I^l Éff^lha ett godt kort i föreningmed billigt pris. Vänd Eder då till VHB
m. Glogatan 3

~ ■■

Ernani

Lyrisk dram i4 afdelningar. Text
enligt Victor Hugos „Hernani" af F.
W. Piave. Musik af G. Verdi.

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

banditläger. Till de pokulerande ban-
diterna träder mörk deras höfding Er-
nani, som i en stor kavatina förklarar
sin vrede öfver att hans älskadeElvira
skall blifva den grånade Silvas byte.
Banditerna förklara sig beredda att 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 för henne ett
eden. En. skara damer bringar henne
bröllopskänker från Silva och med dem
lämnar hon scenen.

Då uppträder konungenienkel dräkt
och bjuder Johanna, som stannat kvar,
att kalla sin härskarinna. Elvira kom-
iner, igenkänner Don Carlos, men vi-
sar beslutsamt dennes eldiga kärleks-
förklaringar tillbaka. Då han vill bruka
våld, drager hon dolk, men Eruani
träder emellan. På blicken och pä 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 följe ochvill genastkalla
båda till räkenskap, men då han genom
de inträdande vapendragarce erfar, att
han har konungen framför sig faller
han til] 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): En
praktsal i Silvas kasteli. Festkören
hälsar Silva och Elvira som brudpar.
Då uppträder en pilgrim och ber om
gästfiihet, hvilket äfven beviljas. När
han hör, att Elvira om några tim-
mar skall vara Silvas maka, slår han
manteln tillbaka, och Ernani stär för
de närvarandes blickar. Konungen är
honom ihälarna for att gripa honom,
såsom han tidigare gjort med banditer
och rebeller; men trogen sitt gifna ord
vill Silva ej veta af någon utlämning,
utanvill vägrakonungeninträde. Sedan
Silva med sitt följe lämnat scenen, er-
far Ernani, att han är dödsdömdoch
att Elvira beslutit döda sig vid altaret
vid Silvas sida. Bägge öfverraskas af

Silva i omfamning, men gästfrihetens
lag är den gamle helig, och han nöd-
gar Ernaui in iett hemligt kabinett.
Ihärskande ton fordrar den nu upp-
trädande konungen räkenskap, hvarför
borgen hållits stängd för honom, och
äskar den flyktadeErnänis 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 på hans trohet.
Efter en svär kamp går Silva in på
det senare; men sedan alla aflägsnat
sig ocli Ernani afslöjar för honom, att
detta blott var ett svepskäl, att konun-
gen själf lidelsefullt älskar Elvira,svär
Silva en grym hämd öfver sinarivaler.
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 hålla sitt ord och gif-
ver honom som tecken på sitt hårda
allvar ett horn, vid hvilkets ljud han
närhälst själf skall gifva sig döden.

Tredje akten (Xåden):Karl den sto-
res grafhvalf i Aachen. Don Carlos
har kommit hit för att blivald 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-
nerna samt därpå med kurfurstarna
och Elvira infinna sig här; därpå döl-
jer han sig bakom Karl den stores

igrafvård. 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 dundra kanonerna.
Don Carlos träder fram som Karl V,
och Eiccardo för in kurfurstarna och
sviten. Alla grefvar och härtigar bland
de sammansvurne äro hemfallna åt bi-
lan, de andra vandra till fängelset. Nu
afslöjar sig Ernani som Don Juan af
Arragonien,grefve och hertig 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,
som lämnar alla sina ungdomsdårska-
per bakom sig och vill blifva sina stora
ättefäder lik, samt förenar Elvira och
Ernani

Fjärde akten (Masken): En terrass
framför Ernanis slott iSevilla. Kören
jublar öfver den fullbordade förmälnin-
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K. Jokelas Skrädderia//är
Ö. Henriksgatan 3. Telef. 1333,

Utländska <& Inhemska Nouveautés.

A. W. EklundiC:o ftuadranty 4

Vin-ochSpirituosa-
Handel. G.F. Stockmais

Skilnadsgaian 19.
Telefon 310. Depot &

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

Alexandersg-atan N:o 11.

Hemgjorda papyrosser
t v
i askar om 250 st. d 2: 50 p.

st. a 1:25 p.■Kösi. å 35 p,
MlO st- å 15 p.l n

hos Jacob Reincke,
35 N. Esplanadgatan 35,

Telef. 1388.

Min son, spar icke på annonser och
du skall icke förloradärpå.

Helsingfors Nja GmprättÉa I'KaÉ
-'______________________________________________________■JåBTBII"1

Iqualité exquise, Reeolte 1850

Renault & Go.
CÖGNJIG

å alla förstag,
ydassens restauranter.
W^wffifårWiM&fc

r ______É !________.

> ♥

y, Generalagent för Finland för Claes & **
Fleiltjes iMiihlhausen velocipeder. Jj

OBS.! God vara, billiga priser.
Mikaelsgatan 2

! Th. Neooius. \ilSfSfsjf§§{slS§i§{«{§fflsfl«i§|

ALEXANDERS
Ifaliensha

TEATERN.
operan

under ledning af N. Muller & A. Franconi
Torsdagen den 7 Maj 1896:

Jör 6. pimazzoni.

EIRNANL
opera i4 akter. Musiken af VEE.DI

Personerna
Emani, röfvarhöfding iS:r Rosenauer,.. Pimazzoni

„ Ferraioli.
Karl d. V
Don Rui Gomes de Silva
Elvira, hans niéce S:ra Bruno.
Giovanna, hennes väninna. . . „ Paganelli
Don RicardO, Karls vapendragare S:r Petrucci.
JagO, Silvias vapendragare . . „ Fusco.

Damer, Cavalierer, Soldater o. Banditer.
Andra akten ur operan

Karl VI,
(Vansinnighetsscenen)
Musiken af Halevy.
Personerna

Karl den VI S:r Pimazzoni
Början sker precis kl. 7 3 /2

ANNONS.
Tredag Benefice för Herr E. Gandolfi, FAUST,
och scener ur 3 akten af HUGENOTTERNA.

J*€C€C-~
Velocipederna blifva for säsongen

1896 på grund af

Clegani utstyrsel,
cffloåernasée Ronsfru/ttion,

Garanterad styrßa,
cßilliga priser

mest eftersökta och lättast försålda, hvarför be-
nägna order itid torde insändas.

Begär vår nya illustreradepriskurant. Alla
råmaterial och tillbehör till marknadens

lägsta pris

JOHN TOURUNEN & C:o.
Helsingfors. Wiborg,

OBS.! Hvar och en, som af oss köper velociped,
är gratis olycksf-jllförsäkrad för
Fmk 5,000.

Helsingfors

Lack & Politur
Rekommenderas,

Fabrik: 17 Mikaelsgatan 17,

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 lmten att lefva vaknat hos
honom och nu skallhan dö! Silva upp-
träder, maskerad, och öfverräcker åt
honom hornet. Ernani söker röra den
gamles hjärta, men obevekligt räcker
honom Silva dolk och gift, mellanhvilka
han bör välja, ty mannaära känner in-
gen annan utväg. Då störtar Elvira
in för att i böner bestorma den gam-
les hjärta; färgäfves, kall och hotande
står Silva fast. Ernani dödar sig, El-
vira sjunker samman öfver hans lik,
och med Silvas triumf, att det hatade
paret är tillintetgjordt, slutar operan.

-+" "♥-

Notiser.
— Direktör Avg. Lindberg kom-

mer idagaroa att uppträda som gäst
å Folkteatern iKöpenhamn.

<firefpapper
rikhaltigaste lager af utländska och inhem-

ska sorter, linierade och olinierade.
Firmatryck utföres billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgatan 15.

, , n.. i» 1 .1 „.. . . Bästa o. billigaste Kautsclmfcstämplar i land-et, samt alla
ihlltf \HITITIPMfIhriK' WllKaelSgatan I. sla,,s stämpeltillbehör outplånligt märkbläck för linnekläder,
IiIUU."U (UlipuliQUlliL Telefon 2089. Heito«rafer Lacksigill gjutna & graverade naninplatarm.m.

Franklin.

Annonser
emottagas af

finska telegrambyråns

)\nnonsa/delning
Magasinsg. N;o 7. Telef. 1226. till
alla jordens tidningar utan undantag.

Tidningarnas egna pris och vilkor
Ett enda manuskript!
Ett enda betalningsställe!
Annonskontroll!
Annonserna afhämtas gratis hos

annonsören vid tillsägelse.
Taxa och uppgifter gratis.

Vänd eder ?ljtid vid annonsering til
Finlands enda

Annonsbyrå,
N. Magasinsgatan N:o 7. Telef. 1226

där Edra annonser billigt, bekvämt och nog-
grant ombesörjas.
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Ångbokbinderi Fabriken FENIX
14 Eriksgatan14 Tel. 92

Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Ätelier för plansch- & kartupp-
fodring, Reklamskyltarm. m,

Diirkopp 4i"-%.-%.-%.«-%r-V.-%r»

Velociped

Eleganta spetsar, band
och sidentyger billigt

hos Firma

B.Ellmin.
9 Alexandersgatan 9.

Verkstad.

Fabriksaktiebolaget
(;i;ah\ & KMUSE,

Annegatan 4,
utfor

Velociped-reparationer
snabbt och billigt

**********.*.*.***.*.*>?

« r »
|Programbladet |
5] kommer under instundande f?
4^ sommar att fortsätta sin högst

X gagneliga värksamhet, hvarom S,
4f härmed ärade annonsörer un- fr

derrättäs. Bladet kommer att [T
4f innehålla progammer från fr

Brunnshusets varieté samt Ka- [t
pellets och Operakällarenskon- fr

< serter.

X Redaktionen. fr
4^4^ i fr

ÄflVflbt MUN ffIHIYI MIC vicehäradshöfdlng, r^^S^—Ä^UUTUJiuI UUll11 U ifillJJuUllUi Helsingfors, Alexandersgatan N:o 52 gistrering af varumärken iFinland och de flesta andra land


