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

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

Butik: V Henriksgatan 18

Telefon 2022,
vinerna ha blrfvit undersökta vid H:ofrs undersökmngsstatioj

för lifsmedel och befunnits vara renaoförfalskadenaturTiner^AiJlyserna finnas till näspcnde. —^^^^^^^^^Mi
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2 Mikaelsgatan ?
Hbamåappor, jacquafter, siåonvaror, ylletyger för

soirée, visit é fivaråagsåräßter. Servering af

Damm portionerVi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända
specialitetei till innevarande saison.

Damskrädderi under utmärkt ledning.

FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT ÅR 1827
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen

Kontor »T. 3Vta,s«'Sinss»'ta,n. J>J":o 1.

Sultana. PALMROOSJuho Wirtanens
SKOAFFÄR.Lätt papyrosstobak å 70 p:ni Lager af fina äkta Viner,

Cognac, Likörer & Rom.
Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,

0. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon.Prima

gummigaloscher, äkta Collanolja m.m.Ernst Bruno

Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader
m. fl. handslöjdalster. 'lillbehör för glödrit-
ning & snidning s. s. mönster, färger, tärnis-

sor, vaxm. ra. ,
Beställningar emottagasmed tacksamhet och ut-

föras till billigastepriser.

Finsk Xonsfskjd Ufsfälininej.
Mikaelsgatan I. Tel. 883.
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10 penni.

c£rQaram~<3slaåef
Tidning för Helsingfors

J\aisaniemi Värds^us i
Teatrar och Konserter./Bad\

/XSENTRAIX
/ Varmlufts- o. \
/ Basängbad Rekommenderas. \

Kägelbana I
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Rekommenderas.
Söndagen den 10 Maj.

SUOM. TEAATTERI.
N:o 108

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 10 Maj 1896,

kl. 7,30 e. m.

Sioé ißöpsföras fäUning.
Gåstyppträdande af

cFru tJCelga %3Coving
från Kungl. Dramatiska teatern iStockholm

För tredje (G:te) gången

Trettondagsafton.
Lustsjiel i4 akter (1och 2 akten afdeladeitablåer)
af William Shakespeare. Öfversättning af C. A. Hagberg,

Personerna
Herr BerlinOrsino, hertig af Ulyrien

Sebastian, en ung ädltng
Antonio, en sjökapten Hr Malmström,

Hr Henning.
/Hr Wetzer.
|Hr Beckmansrin;

Herr Tobias Raap. Olivias onkel. Hr Riegc^^^^^H
Herr Andreas Blek af Nosen . .Hr Hansscm^^^MMalvolio, Olivias hofmästare . . Hr Castegren^^^^H
En Narr, iOlivias tjänst . . . Hr Sve<lboi-i;^^^|
Olivia, en rik grefvinna. . . .Frk Gerasimowitscb
Viola, Sebastians syster. . . . — — — — — — *

Tru Castegren
Hr Lindh.
Hr Nyström.

Maria, Olivias kammarjungfru
Första rättstjänaren ....
Andra rättstjänaren ....

Hofmän. Sjömän.
Skådeplatsen iIllyrien

*) Sebastian
*) Viola . Fru Helga Hoving

Fru Helga Hoving.

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

Sunnuntaina Toukokuun 10 p:nä 1896
Kansannäytäntönä allennetuilla hinnoilla

Kotikahakka.
1-näytöksinen huvinäytelmä- Kirj. R. Benedix

mentanut Hilda Asp.

___9____ ■______. " ____f__l_Hlil&

Honkanen .
Katharina, hanen vaimonsa
Elii,heidän tyttärensä. .
Antti, Ellin puoliso. . .
IS' / P^lvelijoita . .

Emil Falck.
Olga Salo.
Maria Rangman.
Konrad Tallroth,
/Knut Weckman.
(Ilma Tähtinen.

Luuf osairas.
(Le Målade Lnaginaire)

J-näytöksinen huvinäytelmä. Kirjoittanut Moliére,
Suomentanut O. Wilho.

näytellään

(Eigensimi)

Henkilöt

■

1896.

Suo-

Pietro Mascagni

Ovet avataan k:lo 7. Näjiäntöalkaa k:lo 728 ja
loppuu k:lo 1/2 11»

FRANSKA LIFFÖRSÄKRINGSBOLAGET LURBAINE.
Generalagenturen Helsingfors, Mikaelsgatan 1.

K-n O^-rt 'UlV.»»» FörstaAteliern 1 tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) TRr\rr\ /"\ m -r^ at-i. E. Stanlberg a*-i«aJ^siSÄ'' lA FOTOGRAF
Helsingfors CharkuteriyVLacjasin jVord.du

Argan, luuiösTiin^^^MBéline, hanen viurnons^^M|
Angélique, Arganin tytär, CB

lemmitty , . . M
Louison, Arganin pikkix tyun
Bérald, Argan'in veli . . .
Cléatite, Angéliquen lemmitty
Diafoirus, lääkäri
Thomas Diafoirus hanen poikansa,

Angéliquen kosija
Purgon, Arganin lääkäri
Fleurant, apteekkari
de Bonnefoi notarivs .
Toinette, palvelustyttö.

Adolf Lindfors,
Leino.

Ilma Tähtinen.

Evert Suonio.
Konrad Tallroth,
lisakki Lattu.

Taavi Pesonen.
Emil Falck.
Eino Salmela.
Otto Näre
Xaemi Kahilainen

WICKELSJ. H.
flliålil^

ARRAhS PUNSCH,
Prisbelönt med guldmedalj vid många
utställningar. Högsta utmärkelse he-
derspris (Diplome d'honneur) vid utställ-
ningen iBordeaux 1895.

Henkilöt

telef. 491.

Chokc-lad V



HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.
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1 JULIUS SJÖGREN 1
Mikaelsgatan é Centrals hus.

IYlle-- och frihoivaruaffär. j
B Välsorteradt lager. Billiga priser. 3
13 g

£i//örsäkringsaktiebolaget
lALEYI

J&ifförsäfiringariJUifräntor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

Ledig annonsplats.

Specialitet, Velocipeder och Skidor,

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

StyPl3 a'' icke allenast Österrikes utanäfven konti-
nentens förnämstavelocipedfabrik.

ClfiVfjliflllfl Brnask.ineri)aridas af den förnämavärl-
den iAmerika.

Slinb63lllS sakna sitt motstycke iprisbillighet.
Opßl"masldnerna äro Tysklands bäst ansedda velo-

cipeder

Ett års garanti föralla maskiner, förutomSty-
ria, hvilka garanteras for två år.

Dunlops och SchiöningsEtt års garanti för
prima luftringar.

Gratis erhåller hvarje velociped-köpare ett å
5,000 mk lydande olycksfalltörsäkringsbrefiKullervo,
hvarigenom han försäkras mot olycksfallsåväl under
velocipedåkning som skidlöpning. Hvarje hos oss
köpt velocipedär därtillbrandförsäkradförett år framåt.

Brandt & Blomber
V. Henriksg. 18

Från lista Juni, Mikaelsg. 10

!FinskaJarnsängsfabriken.!
linda specialaffär i Finland för QJärnsängar & Madrasser.

Betydligt billigareän da utländska.
Illustrerade katalogerpå begäran,q

N:o 50 AlexandersgatanN:o 50,
Emil Rehnberg.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Speoialitet
Filthattar 10 mk. — Silkeshattar 20 mk,

Fina lätta hattar
—

Christys hattar.
Mössor. — ISe^s.ra.tLon.aTrä.r3ä:sta.ä..

Barngarderoben.
Unionsgatan 28.

Telefon 1968.

Begär alltid
rjeisinejjors lyjifejardinsfabriks

Rullgardiner.
Säljas hos de flesta Herrar Tapetserare

& Tapethandlare.

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

I. NEUMANN.
FABRIK:

HumlebergN-.o 5. Telefon 1334
Försäljningslokaler:

Trekanten 3 (Spennerh hus) tel.933. Södra
Esplanatlaatan2, telef 928. Saluhal-

len70-72.

Äl iH^
11J3äst blir ilängden alltidbilligast, ffi
m Köp alltid en m
1 EXCELSIOR" 1
ilså är Ni säker om att få en god maskin.||
|!§ Ob^^^Der^känd^^reela^iiberala be-»|

handlingen. Obs

H Axel Wik«uns^H^^PT^s||Generalagent och inne- Hjalmar Fellman m
phalvareafExcelsiorde- TltCls!" PpoteniCentralpassagen 52j|

CL

-

Signor N. Muller.

Herr Muller har om tisdag sin recett, hvil-
ken som vi hoppas skall blifva väl besökt, särskildt
som denna torde blifva operasällskapets sista re-
presentation. Vi bringa herr Muller ett hjärtligt
tack för hela den tid han gästat vår stad och upp-
repa vår förhoppning om att öfven under nästa år
få emotse ett besök.

i rfOjPvU -M V__UMARIr£ .-^^B

.^tmmX
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Signor Hector Gandolfi
Basen signor Hector Gandolfi är er-

kändt en af det här gasterande ita-
lienska operasällskapets bästa förmågor
och stödjepelare. Hans djupa, välsko-
lade stämma och storartade spel hafva
särskildt iMefistofeles parti i Faust
medrätta vunnitallmäncerkännande och
utan tvifvel bidragit därtill att denna
här tidigare flere gånger gifna opera
förskaffat direktör N. Muller så många
fulla hus.

Wignor (i. är bördigfrån Torino, stu-
derade först matematik vid högskolan
i Pisa. men fann snart att hans kal-
lelse mera låg åt de höga tonerna än
den högre räkneläran. Efter att år
1888 iPavia hafva debuterat ioperanAida, deltog han itvänne italienska
operatournéer till Amerika. Hvardera
gången skickade ödetrevolutioner ihans

i Salvador ..,|, andra u.m-
gen i Buenos Ayros. de mindre revolu-tioner oberäknade, hans härrliga stämma
och drastiska spel städse vakte blandde eldige åhörarene på parterren. Ef-
ter exkursionerna tillAmerika, har sig-nor G. sjungit i Italien,Korfu, Bucha-
rest och Moskva. Från och med krö-

väsr

ningen har signor G. engagement i
Moskva vid den trupp, som bland sina
förmågor jämväl räknar Mazzini, fru
Arnoldson och Cotogni, men kommer
signor G. möjligenatt afstå irån det-
samma, därest det Mullerska sällskapets
gästspel å kongl. operan iStockholm
kommer till stånd.

Eugenio Coletti
En synnerligen svår uppgift liar det

italienska operasällskapets unge kapell-
mästare, signor E. Coletti haft. Det
har för honom galt att så godt som
ensam inöfva det stora antaloperor ett
forceradt gästspel kraft och detta med
en orkester, som för honom varit all-
deles obekant och med hvars iRyss-
land engagerade medlemmar han såsom
född italienarne och utom hemlandets
språk endast franskan mäktighaftsvårt
att meddela sig. Det oaktadt har or-
kestern i de operor, hvilka signor C.
dirigerat, spelat åtminstone tillfredsstäl-
lande och ojämförligt bättre än då man
sett kapellmästareplatsenintagas af an-
nan person. — Sin musikaliska utbild-
ning har sign. C. erhållit iVenezia
och därefter dirigerat operaorkestrar

iItalien, Amerika, Grekland. Turkiet
och Byssland, hvarjämte han vid före-
fallande behof uppträdt såsom komisk
basso, en genre, uti hviiken han jäm-
väl iHelsingfors, såsomBartoloiBos-
sinis Barberaren" haft en berättigad
iramgång.

Giovanni Cokinis
Förste tenoren vid hr Mullers ope-

ratrupp Giovanni Cokinis, hvars smäl-
tande tenor här vakt en så berättigad
beundran, har, ehuru född grek, från
unga år vistats iItalien där han jäm-
väl erhållit sin musikaliska utbildning
och år 1893 (i Milano) debuterade så-
som härtigen i Rigoletto. Efter sin
debyt uppträdde sign. C. under två års
tid i Italien och har senast sjungit i
Odessa och Moskva.

Cavalleria Rusticana
(Äran på landet).

Melodram i1 akt. Musiken af Pietro
Mascagni. Libretton af G. Taraguini-

Tozzetti och G. Menasci.

Denna opera, en ung italienskkom-
positörs förstlingsvärk, förskaffade med

ens åt denneeu vidtgåenderyktbarhet.
År 1889 inbjöd teaterimpressarion och
mu>ikalierförläggareu Sonzono Italiens
kompositörer till täflan om ett pris för
den bästa enakts opera;bland de täf-
lande, hvilkas hela antalöfvergicksjut-
tio, var jämväl den därintills fullkom-
ligt okände Pietro Mascagni, kapellmä-
stare vid en kyrkoorkester ien itali-
ensk småstad. Den af honom inlem-
nade operan bar namnet Cavalleria m-
sticana". Af de till prisnämnden in-
komna kompositionernautvaldes tre ope-
ror (Rudelio" af Teroni, Labilia" af
Spinelli'1 och nCj.valleria rusticana" af
Mascagni), hvilka i afseende å. publi-
kens dom efter hvarandra våren 1890;
uppfördes å Castanzi" teatern iRom
den kolossala framgång, som kom Cav-
alleriarusticana" till del, afgjorde dess
seger och gjorde dess författare till en
berömdman.

Libretton till Cavalleria rusticana"
är hemtad från G. Vergas dramatiska
„Scener från folklifvet", dess innehåll
är följande

Dramat utspelas ivåra dagar, under
påsken, på ett bytorg iSicilien. Ian-
ledning af högtidenströmmar folket till
kyrkan för att öfvervara högmessan.
Bondflickan Santuzza plågas af svart-

Operakällaren. middags- & Aftonkonsert. Table d'hotc & kla cartc.

T^T^ A WP "■" W M7"■> mj är odisputabelt Helsingfors billigaste Fntografi-Atelier. För endast» M. JDi Mj M MJi Hi |^| ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14:
— (F0

Ett wälgjordt arbete behöfver ickß vara förenadt med höga pris-»
GIogatan 3



GERMANIA 8^ FERD. STAMER

ALEXANDERS TEATERN.
Ifalienska operan

under ledning af N. Muller & A. Franconi
Söndagen den 10 Maj 1896

Benefiee för Fru Stella Costantinu och
Herr Giovanni (okinis

4:de akten af op

RIGOLETTO.
Opera i 3 akter och 4 tablåer. Musiken af G. Verdi

Personerna
Hertigen af Mantua . .
Gilda, Eigolettos dotter

Sig:r Giovanni Cokinis.
Sig:a Stella Constantinu-

Cokinis.
Sig:r Nicola Muller.
Sigrra Vittorina Paganelli
Sig:r LuigiFerraioli.

Rigoletto,hans hofnarr
Maddalena, hans syster
Sparofucile

VALS ur op. DINORAH af Meyerbeer
sjunged af fru Stella Cokinis.

Cavalleria Rnsticana,
opera i1akt med prolog, musiken af

Pietro Mascagni.
Personer

SantussM
Lola .I
TureddoI
Alflo .
MammaLuciaH^^^^^^^^^JBönderochbondkvinnor

Kapelmästare: H. Steinberg.
■Regissör N. Muller.

MPlllllTrPTl orr Genuine ftn2ks punsch
1iIIIHIDll Guldmedalj i Paris 1889.

C 9

Gambrini Restaurant.
Fredr. Edv. Ekberg.

Bageri& Konditori.
52 Alexandersgatan 52

Helsingfors

P W Ddlqikldp Viner & Spirituösa
IT W MII fl 4 Wilhelmsgatan 4.Ui IIi lIUIUIIUUI Telefon 1803

J, C. Hffixmontan \v 0 C " i
I—e: E. Nyber0. Vlf\er&

B ©

5
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S:a Bruno.„ Dovanni.
S:r Gokinis.„ Pimazzoni,
S:a Paganelli.

A.O.Seeck,
Korffabrik,

Albertsg. 36.T.47.
Butiker:

Albertsg.36, T. 47.
Skilnaden 4, T. 70.
Alexanders^. 36,

T. 71.

Stort& vä/sorterat lager

Veloeipedfillbehör
& SYMASKINER
hos Fritz Schröder.

Obs.!Naumann'»utmärkta Helsingfors— Åbo,

N. Espl.g. 37.fabrikat,

Parakan Salak Tee
ifrån

Parakan Salak Tee Onderneming Java Assam

JAVA-ASSAM
GedeponeerdFabrksm

Säljas ide flesta välsorterade kolonialvaruaffärer
härstädes

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

hälsan skadliga beståndsdelpr, aromatiskt och väl-
smakande.

II Största garanti för ren oförfalskadvara,
säljes ioriginal förpackningpr 7io> V2O. V4,V2kil°-

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

genom undertecknads parti- och minutförsäljning vid
Norra Esplanadgatan 37.

KARL GOHLE.
Generalagent för "Finland & Ryssland,

ALEXANDERS TEATERN.
Ifalicnsha operan

under ledning af N. Muller & A. Franconi
Måndagen den ii Maj 1896.

Till Benefiee förherr Pimazzoni.

3RNANI,
opera i4 akter. Musiken af VERDI

Personerna
S:r Rosenauer,Emani, röfvarhöfding

Karl d. V . Pimazzoni.„ Gandolfi
S:ra Bruno.

Don Rui Gomes de Silva
Elvira, hans niéce . . .
Giovanna, hennes väninna . . . „ Paganelli
Don Ricardo, Karls vapendragare S:r Petrucoi.
JagO, Silvias vapendragare . . „ Fusco.

Damer, Cavalierer, Soldater o. Banditer.

Andra atrten ur operan

Karl VI,
Musiken af Halevy
Personerna

Karl den VI S:r Pimazzoni,

Kapelmästare: H. Steinberg

Begissör N. Muller.

Början sker precis kl. 7Ya

Carl pergroth.
Alexandersgatan 21.

T. 750.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
såväl på originalflaskor som litervis
från fat.

Franska sjuk-

LWit et la Sun.
Generalagentur: Helsingfors,

Mils.aelsgatai 1.

"
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och olycksfallsförsäkringsbolaget

Ledig annonsplats

>

sjuka misstankar, att hennes fästman
Turriddo vore henne otrogen och ånyo
fallit offer för sin gamla passion för
koketten Lola, Alfios hustru. Hon för-
frågar sig hos Turridos moder, Lucia,
hvar fästmannen hölle till;modren sva-
rar att han begifvit sig till en närbe-
lägen köping för att köpa vin. Deras
samtal afbrytes genomden städse glade
och sjungande Alfios uppträdande. Ett
af Alfio i förbigående faldt yttrande
därom, att han nyss råkat Turriddoinvid
sin gård, styrker yttermera Santuzza i
hennes misstankar, hvilka hon efter det
Alfio aflägsnat sig förtror åt Lucia. Af
Santuzzas berättelse inbenitas, att Tur-
riddo tidigare varitpassioneradtförälskad
iLola och velat gifta sig med hpime,
men att han varit nödsakad ait lemna
sin födelseby för att uttjäna sin vär-
nepligt; då han vid återkomsten fann
sin käresta gift med Alfio, var han i
början mycket missmodig, men alt mer
och mer intagen af Santuzza, trolofvade
han sig med henne, då detta blifvit,
Lola bekant hade hon, lågande af svart-
sjuka, icke skytt nägra medel för att
åter i sina nät innästla den karaktärs-
löse Turriddo. Djupt bedröfvad öfver
desse meddelanden, går Lucia till kyr
kan, men Santuzza staDnar kvar för att

invänta Turriddo, af hvilken hon hoppas
kunna framtvinga en fullständig bekän-
nelse. Santuzza uttalar öppet för ho-
nom sina misstankar, Turriddo försöker
neka och slingra sig undan genom nöd-
lögner. Under det deras repliker lju-
da som lifligast framträder Lola, som
afbryter sin sång för att till Turriddo
rikta ord, fulla af ironi. De bägge kvin-
norna växla giftiga ord. Lola aflägs-
nar sig till kyrkan. Denna scen ger åt
Santuzza fullbekräftelse af hennes miss-
tankar; hon tränger fästmannen altmera
in på lifvet så att denne slutligen för-
lorar herraväldet öfver sig själf, stöter
bort fästmön och följer etter Lola till
kyrkan. Den i sitt innesta kränkta
unga flickan besluter, gripen af förtvif-
lan, att hämnas, själfva ödet skickar
Alfio ihennes väg och för denne upp-
dagar hon hans hustrus pliktförgätna
förhållande till Turriddo Alfios gläd-
tighet aflöses ögonblickligenaf de star-
kaste vredesutbrott; törstandeefter hämd
aflägsnar han sig tillsammansmed San-
tuzza. Emellertid Lar högmessan tagit
slut och folket vänder åter enhvar till
sitt: en grupp män och kvinnor taga
plats invid osterian för att lömira ett
glas vin,bland dessa synas jämväl Tur-
riddo och Lola, glädjen står högtitak,

visor och skrattsalfvor ljuda. Alfio trä-
der fram på scenen. Turriddoskänker
i två glas vin och vill skåla med Al-
fio, denne vägrar på ett stötande vis
att efterkomma uppmaningen. Kvin-
norna, som känrja att en träta är före-
stående, lemna platsen. Rivalerna för-
stå hvarandra — tvekampen dem emel-
lan är oundviklig; efter siciliansk pläg-
sed omfamna de hvarandra, hvarvid
Turriddo med tänderna hugger iAlflos
högra öra. De närvarandeskingra sig,
Turriddo kallar på sin mor, säger åt
henne, att han känner nig illa tillmods
att han villgå ettstycke väg,ber henne
välsigna sig, och om någon olycka skulle
hända honom, icke öfvergifna den stac-
kars Santuzza; därpå tager han afsked
af modren, omfamnar henne innerligt
och afiägsnar sig snabbt. Sonens besyn-
nerliga uppsyn oroar Lucia — onda
aningar p'åga henne och i sin nödro-
par hon på Santuzza. På afstånd hö-
res buller och oväsende;rösternanärma
sig alt mer och mer; några kvinnor in-
rusa med det sorgliga budskapet att
Turriddo fallit för ett dolkstygn. San-
tuzza och Lucia fallaivanmakt. Alla
äro slagna af bestörtning.

Partierna i Cavalleria rusticaua" äro
fördelade på följande sätt: Santuzza

— signora Matilde Bruno,Turriddo —
signor Giovanni Cokinis, Lola

—
sig-

nora Paolina Dovani, Alfio — signor
Giuseppe Pimazzoni, Lucia — signora
Vittorine Paganelli.

Notiser.
— Wiener DamkapelletSchwarz,

som med så stor framgång hela vår-
vintern uppträdt å Hotel Kamp afreste
i går via Hamburg till Paris, hvarest
de emottagit ett fördelaktigt engage-
ment på åtta månader.

— Programmen för de konser-
ter, hvilka hafva gifvits iKöpenhamn
den 24 — 28 april af Filharmoniska or
kestern från Berlin, innehöllo:

Fredagen den 24: Dirigent Felix
Weingartner. Weber, uvertyren till
„Friskytten"; Be.znicek, uvertyr och
mellanaktsmusik till „Donna Diana";
Wagner, förspel och final (3:e akten)
ur och uvertyren tillTannh-
äuser"; Beethoven, C-moll-^ymfoni.
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K. Jokelas Skrädderia//är
Ö. Henriksgatan3. Telef. 1333,

Utländska é Inhemska Nouoeautés.

»QuadrantV
"'%■'«''%■"'%''%'-%'"

A. f. BUndih
Vin-ochSpirituösa-

Handel.
Skilnadsgaian 19.

Telefon 310.

G.F. Stockmans
Bepot å

Helsingfors

Lack & Politur rikhaltigaste lagerafutländskaochinhem-
ska sorter, linierade och olinierade.

Rekommenderas, Firmatryck utföres billigt
DAHLBERGS PAPPERSHANDELFabrik: 17 Mikaelsgatan 17,

JN°2BJ

Hemgjorda papyrosser
iaskar om 250 st. a 2:50 p,

st. a 1:25p.
■Hi;ö st. å 35 p,

UlO st- å 15 p.
i ,1

i „
hos

Helsingfors Nya GrayyriorältoiDji & fats
TEATERN.ALEXANDERS

Ifalicnska operan
under lecbiing af N. Muller & A. Franconi

Tisdagen den 12 maj (30 april) 1896.
Afskedsföreställning och benefice för

direktör
<3Z. & dfiuller.

Andra akten ur operan

CARMEN.
Personer

Carmen

Don José, sergeant .
Escamillo, toreador .

S:ra Dovani.
/S:ra Paganeli
\ „ Eoncali.
S:r Cokinis.„ Muller.

Zuniga. löjtnant S:r Feraioli.
Dancairi I i f „ Fusco.
Remendado/ smugSlare \J Petrucci.

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

Tredje akten ur operan

ERNANI.
Personerna

Ernani, röfvarhöfding
Karl d. V

S:r Francesconi,.. Muller.
Don Rui Gomez de Silva „ Ferraioli
Elvira, hans niece S:ra Bruno.
Giovanna, hennes vänninna . . . „ Paganelli.
Don Ricardo, Karls vapendragare.S:r Petrucci.

Damer, cavalierer. soldater, pager och banditer
(Forts, se nästa spalt.)

Andra akten ur operan

TRAVIÅTA.
(Violetta)

Personerna

M:me Bruno.
Hr Francesconi

Vioietta Valeri .....
Alfred Chermon
Georg Chermon, hans far
Anna, Violettas tjenstflicka

„ Pimatzoni.
S:ra Paganelli

Pjerde akten ur operan

IÄ TTBT.
Personerna

S:r Cokinis.
„ Ferraioli.

Faust . .
Mefistofeles
Valentin .
Margareta

, Muller.
S:ra Constantinu

Cokinis.
Dovani.Sibel

Borgare, kvinnor, soldater etc

Kapellmästare F. Koletti och L. Steinberg
Kegissör D. Duma

Början sker precis kl. 7ij%

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
iisiiiiii^ai

Helsingfors
Alexandersg-atanN:o 11.

- " .^H

cfirefpapper

Alexandersgatan 10.
Lördagen den 25: Dirigent Edouard

Colonne. Massenet, uvertyr till „Phé-
dre"; Lalo, Bhapsodie norvégienne;
Bizet, symfoni; Saint-Saén?, „Le rouet
d'Oo_iphale"; Berlioz, ur „Damnation
de Faust": a) Feu-follet, b) Danse des
Sylphes, c) Marche hongroise.

Söndagen den 26: Dirigent d:r Karl
Muck. Hr Vilhelm Stenhammar med-
värkade som solist. Wagner, förspel
till „Mästersångarne"; Stenhammar,
Pianokonsert; Smetana, uvertyr till
„Brudköpet"; Beethoven, Eroica-sym-
fonien.

Måndagen den 27: Dirigent prof. F.
Mannstädt. Konsertmästare Anton Wi-
teck solist. Beethoven, Leonorauverty-
ren nr 3; Paganini, Violinkonsert
(D dur); Lange-Muller, Weyerburg-
Suite; Tschaikowsky, Symphonie pathé-
tique; Wagner, uvertyr till „Bienzi".

Tisdagen den 28: Dirigent Edvard
Grieg. Medvärkande: Stud.ntsängför-
eningens kör, solisterna F. Busoni och
B. Bielefeldt, Marsch ur „Sigurd Jor-salafar"; Pianokonsert; Légeude; Lok
och Folke, dans för stråkorkester (ny);
Peer Gynt- Suite nr 2; 2 sånger för
baryton, kör och orkester ur „Sigurd
Jorsalafar-'. Programmets alla num-mer äro komponerade af Grieg.

"-«>~^

, , n... ]M .1 „.. , i . Bästa o. billigaste Kautschukstäniplar ilandet, samt alla
PllilK \tflmnP TflhriK Mikaelsgatan I. Sl stämpeltillbehör outplånligt märkbläck för linnekläder,
UllUl\."ulQlll|JullUUlm Telefon 2089. Hektografer, Lacksigill gjutna & graverade namnplatar m. m.

**&> w^

Jacob Reincke,

jN£C£C"~
Velocipederna blifva för säsongen

1896 på grund af

nägna order itid torde insändas

TOURUNEN & C:o.
Helsingfors. Wiborg

Fabriken FENIX
itan14 Tel. 92
sringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
telier för plansch- & kartupp-
m. in,

Eleganta spetsar, band
och sidentyger billigt

hos Firma

H.Elimin.
9 Alexandersgatan 9.

Fabriksaktiebolaget
GRAHN KRAUSE,

Annegatan 4,
utför

Velociped-reparationer
snabbt och billigt

11

BilNOIREI||qualité exquise, Reeolte 1850 §?
1 Renault é Go. K

CÖGNAG p
t|serveras å alla förstafe:

klassens restanranter. fe
swraviwrasjsra^Fswf!!?^

Xr^4****4********lt^tt**^i±**å***^

>f« Generalagen^ö^'irilaDno^^lae^^«<*
Fleiltjes iMiihlhausen velocipeder. ** OBS.! God vara, billiga priser. «

jj Mitaelsgatan 2.

Ctegani utstyrsel,
cffloéernaste ftonstrußUon,

Garanterad styrßa,
billiga priser

mest eftersökta och lättast försålda, hvarför be-

Begär vår nya illustrerade priskurant. Alla
råmaterial och tillbehör till marknadens

lägsta pris

JOHN

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

Angbokbinderi
14 Briksg1;

Kontorsboksfabrik,Linj
tonage & Askfabrik, £
fodring, Eeklamskyltar

Diirkopp 6t

I"" Velocipec
i
1 Jeepar.

Verkstad.

35 *. Esplanadgatan 35,
Telef.1383.

0. ÖLÄNDER

Skilnadstorget 2.

AfliTn^nt IM 01IAIH TI\IP vipphäT>ari<shnfrlincr utför juridiska och affårsuppdrag; köper och säljer aktieA VKd Hl MANI Vt vieenaraasnoiciing, och värdepapper; ombesörjer patMltailsßkldllgtt OCh re-
UU?UliUlUUllll UIllllUUUllUi Helsingfors, Alexandersgatan N:o 52 gutrering af varumärken iFinland och de flesta andra land


