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— Hfyateatern, gifver idag
för loisia gäugeu operan Robeit at
Normandiet—

M»«»K» teatern gifver i
qväll operan llobcrt Paholainen.v— Sjöfarten öppnad. 1
går kl. <) e. ni. inkom hit ångfarty-
get "Storfursten1, svart lastad mcd
maskindelar o. <<. Det oinkr. en verst
breda isbandet. vid Gråhara bak blef
lyckligt genombrutet oaktadt det del-
vis hållit 6 fot itjocklek.
Idag inväntas ångfartyget »Niko

i»i» äfvensom enBordeauxbåt. '(.'en-

stantin,, f. n. på urotresa.
PrOlllOtioiieil. Till krans-

binderska hafva promovendi utsett
fröken Anna Schauman, dotter till
biskopen iBorga stift F. L.Schau-
man.

Kransbinderskan, som för närva-
rande viatas istaden, uppvaktades i
gar på sedvanligt satt mcd sång af
proniovendi och studenter.— JFrivilliga brandkå-
rens sedvanliga folknöje denna
årstid kommer att försiggåiKajsanie-
mi söndagen den 27 deniiUH.— Orafiiioiiuiiient öfver
Alexis14ivi.hvilket blifvithug-
get af hr H. Stigell, afsändes iförr-
går till Nurmijärvi och kommer att
aftackas nästkommande måndag.

■I}dsmoforg.

— Från I&roiistadt ikrif-
ves den II dennes: Ehuru Nevan var
isfri redan den 29 april, skola väl annu
Alla dagar lörgä innan var hamn löses
från isbandel och navigationen kanöpp-
nas. Då sjöfarten i ar inträderså sent,
är det att vänta att ångare och segel-
fartyg skola infinna sig på en gång i
stort antal. Redan nu signaleras öfver
200 ångbåtar, som inkomma mcd ko!
och jernskenor och nkola algå mcd säd.— Kamkastatlef»r var-
gar. En ovanlig och upprörande
händel»e har nyligen varitunderrätts»
lig behandling i Moskva. En rysk
bonde färdades jemte sm hustru och
fyra barn ien släde längs stranden
af floden Pruth, då en skock vargar
plötsligen framrusade och begynte
eftersätta dem. Bonden dref på hä-
starne så mycket han kunde, men
varseblef snart mcd förfäranattvar-
garne snappt vnnno på dem. Idet
ögonblick slädan kringrändes af de
rasande bestarne, grep mannen ett
af barnen, kastade det midt ibland
dem, och medan vargarne sletos om
sitt byte, påskyndade han hästarne
och uppnådde fast mark. Fyragån-
ger upphunno vargarne de flyende
och fyra gånger upprepades det för-
färliga offret. Slutligen anlände bon-
den och hans hustru till närmaste by,
iemnnnde bakom sig benen af sina
fyra barn. Ihäftigheten af sm för-
tviflan angaf hustrun sm man, men

XI.
Strejken.
(Forts.)—

Robert är villig till hvarjcuppoff-
ring för livad han erkänner sAsom rätt,
men han är äfven allt förförståndigför
att vara en fanatiker. Säkert kommer
hans bistånd en förlikning tillstånd och
då skall dv icke låta honom umgälla
em öfverilning.

Baronen blickade betänksamtpa golf-
vet.—

Jag medgifver att jag i går var
uppretad genom Huldas alldeles obe-
gripliga tilltag, och Matias och Jakob,
Mim bevistade sammankomsten, hafva
äfven berättatmig atthan ibörjangjor-
de allt möjligt för alt afotyra arbetar-
iie frön deras fordringar. Först seder-
mera biet han egentligen tvingad att
öfvertaga det oförskämda uppdraget.
Men apropos — baron Alfons rodnade

Jgr* Obs. Annonser och prenumeration emottagas enttast i
bladets Tryckeri,Estii&sgatan lO*

Arbetets Hjeltar.
af Max von1 Schlägel.

något vid denna frbga — har Katarina
icke lalii höra al sig?— Nej.—

Och (ror du — du känner henne
ju äfven

—
att gärdagens uppträde har

gjort ett sä oulplånligt intryck på hen-
ne .. att hon drager nig tillbaka?— Jag tror det, om hon har blott en
gnista ädelmod i sitt hjerta.

Baronen rynkade pannan.— Ädelmod? For bvem?— För Hulda?
Baronen leg ett ögonblick, derefler

sade han kort och bestäindt:—
Den som kan uppföra sig så som

Hulda, som sii sakvar all qvinlig fin-
känslighet, är helt simpelt en... en
sköka-

Sofi ryste tillsamman som om deima
Hkymf träffat henne sjelf och blodet
strömmadei rika vågor från hennes
hjerta till hennes ansigte.—

För den som älskar sä som Hulda
kan det icke mera blifva fråga om
tomma former; den som så lider, som
hon, den klagar öfver sin smärta, ulan
afseende po hvem som är tillstädes.

far? — slammade Sofi, och heimeH tf-
gon voro fulla af (ärar.— Pappa? Han är tryggare nu, och
du »«kall föredraga att qvarstanna här,
hvarest du icke behöfver åse de orgier
hvilka den lösslappa råheten vid dylika
tillfällen gifvev till bästa.

Sofi steg upp. Hennes ausigte visa-
de ett allvarligt,beslutsamt uttryck. I
detta ögonblick liknade de bada sysko-
nen hvarandra utomordentligt.— Det är icke fråga, Alfons, om
livad som är mig angenämt eller oan-
genämt, utan hvml pligt och hjertabju-
da mig. Och dessa säga mig att jag
bör vara vid din sida sä länge vi bada
sta ensamma i verldeu. Jag ukall åt-
följa dig till Degenheim.—

Och vår far?—
Måste naturligtvis följamed! De

yttre händelserna gå tämligen spårlöst
förbi i hans själ. Det är honom likgil-
tigt livar han är, eller kanske också
det verkar upplifvande på honom, orri
vi återförsättahonom inom den omgif-
uing, hvarutöfver hans minne och hans
fattningsförmåga nu mera icke linna.sig
till rätta.

—
Det förundrar mig att hiira dylikt

vr min system mun, hvilken likväl sjelf
annu icke kan halva genomgått en så-
dan skola af glödande passion.— Nej, visserligen icke. Jag skulle
vara för stolt till en sadan kärlek.—

Det är gagnlöst att vidare förifra
sig häröfver, min syster; saken är af-
gjord. Såsom jag redansagt dig,mas-
te jag lemna dig för nagou tid. Jag
har låtit sätta några rum i beboeligl
skick pb Degenheim och jagskall qvar-
stanua der för att behålla situationen i
mina händer. Ali. de hafva bedragit
sig på mig. De vilja strid; de skola
få den. Utan vilkor skola de nödgas
gifva sig i mitt våld...

Ett bittert leende forvred baronens
vackra drag.

Hans syster hade icke uppmärksam-
mat hans sista ord. Honstuderadeno-
ga hans ansigte.—

Och du begifver dig ensam dit,
min bror?— Ensam, mcd undantagaf min kam-
marljenare och min ridknekt.— Och vi ... och jag... och var

vid Chiacet (midtemot Braila); häftig
strid vid Potbaschi".

— Offentliga arbetesi.
Ibland andra dylika pågå f. ti. ett re-
parations eller ändringsarbete å fii)£-
båtskajen nedanför kejserliga palatHet,
till stort mehu fur upplästningen från
de i denna dagar hUväntade Angbatar-
ne.—

Vatlenledningsarbetenahafva på-
gätt under denna vinter oaktad! de
föiHvÄratM af stora snömassor. Sä har
t. ex- elt sprängningsarbete i hörnetaf
Marie- och Eslnäsgalorria, hvilket på-
börjades sistl. sommar forlgatt mcd den
drift, att det redan kommit nngra fam-
nar framåt hvarför man har anledning
hoppas att de inom några år härefter
pii sistnämnda plats blifva fullbordade.-Nvalor. Enligt frän förlit-
ligt håll meddelad underrättelse har
svalan redan de första riagarne af
denna manad hlifvit t^edd iJaääkis
socken.— Ryktet förtäljer,att ett upp-
sknf mcd landtdagstörhandlingarne
icke blifvit beviljadt.

©tliei^c notiser.
Fiiinariie iPetersburg

skola enligt B'tPet. Zrg" visa högst
varma «ympat ier for den nyligen
inrattade lokal-afdelningen afRöda
Korset» iFinland. "Ruski Mirs" rap-
portör meddelar att en frivillig sub-
skription för nämnde institut bland
de lin*ke infödingarne i den ryska
hufvudstaden lemnat synnerligt vack-
ra resultat.

— Paris den 17 maj. Ur för-
eta hand demenlerns ryktet att Ylac-
Mahon vill dana elt högerkabinett-,par-
lamentariska kretsar anse ett venster-
kabinett sannolikt. Marcére, Decazes,
AVaddinglon, Leon Say, Chrislophle
nämna.-! s.isom eventuellu ministrar.
Samtliga veusterfraktionerna samman-
trädde ig.ir på aftonen.— Pari» den 17 maj. Mac-
Mahon har inbjudit Dufaure till eukon-
I'cmiH. men denne har vädrat på grund
af sm helsa. Bildandet uf ett nytt ka-
binet i da^ osannolikt. Veusterns möte
har enhälligt antagit följande resoluti-
ou: Kammaren har endast förtroendetill
ett kabinett, som följer republikanska
grundsatser., hvilka ensamma gurantera
iure lugn och yttre Ired. Senaten in-
kallad Ull torsdagen.—

JLoilflOH den 17 maj. En-
ligt en depesch till Reuters oftice"
frän Port Said. ufgär brittiska pansar-
eskadern till Pirssua den 19 dennes.
Hertigen af Edinburg har, jemte en-
gelska konsuln, afrest till Kairo.—

AroilStatlt den 17 maj
HjulångarenJostreb" mcd general-ami-
raleu ombord har inträffat Iran Peters-
burg.— Berlin den 17 maj. Tres-
se,, berättar från Bukarest: Sedau
middagen nytt bombardement af Ol-
euitza. Uudertättelser fråu Bukarest

bekräfta den ryska Donau öfvergåugen

(Enl. Dgbl.)
Ccicgrflfnatstt\

Annonseroch //*"#"
nwtnerntion böra
inlemma till detta blads
tryckeri, Estnäsga-
tan tO.

Tryckeri och
Kontor,

Estnäsgatai MO,

Bladet utkommerhvarje helgfri dag. Prenumera-
tionspris i Helsingfors: helt år 6 &mf, hälft år 3
9ihf, fjerdedels år £ 9mf, månad 95 Jii-, deri inbe-
räknadt hembärningsarvode. — Ilandsorten till-
komma de vanliga postafgifterna.

HELSINGFORS

ANNONSBLAD.

Annonspris: 8 jii. för petitrad, störreannonser ii
60 Jii. pr spalt-tum. — Annonser om rum. tjenster,döde,iorloradt och tillvarataget a, 5 ~/ii. pr rad.

-
Annonsöfversättningar ombesörjas ior måttligt pris
och införas enligt ofvan angifna vilkor.



och hundrade, ja tusende sådana om
hvaraudra farande ljusglimtar skimrade
genom mörkrel.

Wagii uch ryttarekommoobehindradt
ända (ill cd punkt, der inandan hade
flammauhopat <-\z och bildade étl stort
auditorium utanför ett fönster,hvarifrAn
en man ined viill skallande slamma ta-
lade till arbetarne och uppfordradedem
till ett lugnt och värdigt uppförande,
pa det de icke mntte i dyn neddraga
sina heliga rättigheter och Hit t rättmä-
tiga nödvärn moi öfvermodiga herrain
våldsåtgärder.

Sofi förskräck(ert och Alfons höll o-
vilkorligeuin sin hänt. Mannen som
«a talade var deras barndoms lekkam-
rat, Robert Wolf.

Han «lutade ined ett lefve för det
fiia, sjelfmedveina arbetet.

Ett stormande lel've! u «varade ho-
nom; hundrade brinnande grufiampur
rördesi^ om hvaraudra och en sSngaf
hundradelals röster började med hän-
förelse ett slitas marseljäs, Baronen
hade ännu aldrig hört denna säng,,byars
melodi än klagandeän vildt stormande
brusade för havs öron:

[Forts.)

Några lyktgubbar börja sväfva ge-
nom klostergången, Nunnorna, sä snart
de få väder af alt det finnes karlar i
klostret, skynda ur sina grafvar och
börja samspråk med Bertram, men den
valfödde afgrundsanden tilltalar dem
sålunda:

Bertram är bilden af en falsk van.
Han förför Robert genom dåliga rad
och dåliga exempel. De aro tillsam-
mans alla aftnar — han för honom i
sämre sällskap och väljer för affonun-
derhållniugarne de mest opassande och
oblyga föremål. En gån<r, då de icke
visste huru de skulle passera sm nalt,
:»ingo de in i etl kloster

—
af döda

nunnor, som de-, genom djefvulska kon-
ster, ha att dansa för sig. Hur skall
man förstå det? Hur kan sådant talas?
Icke vet jag. Jag vel endast all Bert-
ram, som icke var ovan vid sådana äf-
venlyiiigheter,hade den försigtigheten
all förse sig mcd kappa, för att icke
förkyla sig, och insvept iden visar han
sig i fonden och stör mcd sm ankomst
uallfoglarne, som, skrämda vr sm hvi-
la, flyga bort.—

Här är jag då, — säger pappa
Bertram, som har den svagheten att
halla monologer,— i dessa ogildaktigff
qvinnors klosier, nom hade för sed, ef-
ler livad man säger, alt förvissa gudar

täuda en oren, brotlslig låga, och
der dygderna boll, lasten herrskade
ise-n".

Gn föreställning af IXo-
licrt afNormanille i

Viisakon.
af Julio Cesar Machado.

(Forls. fr. nio 112.)

rån för arbetarstatistik iAmerika
anför: "Endast fä flickor kunnailäng-
den satta mer an 5,000 m per dag,
under det mannen sätta 7 — 8,000,—

icke derföre att flickorna ej äro
hastigare irörelse och uppfattnings-
förmåga, ty det äro de, utan eme-
dan de icke kunna hålla ut; de äro
icke nog starka11. Af läkares utlå-
tanden och af flickorna sjelfva synes
detta bekräftas; det måste emellertid
medgifvas, att huru osundt än arbe-
tet vid gasbelysningislutna och med
ofullkomlig luftvexling försedda sät-
tare- och maskinrum äro, så hlifva
dock t. ex- i Glasgow qvinnor an-
vända för ännu mycket osundare sys-
selsättningar, hvilka dessutom erfor-
dra ännu större fysisk kraft.

Det syres oss,att om arbetsgifvar-
ne äto beslutna att praktiskt lösa
denna fråga, det icke finnes någon
förnuftig grund,hvarför icke qvinnor
skulle kunna sysselsättas inom bok-
tryckerierna. Utan tvifvel liggersvå-
righeterna isjelfva början,men des-
sa kunna, såsom alla andra öfver-
/linnas. Det skulle emellertid göra
o<s ondt, att se fruntimmersarbete
allmännare användt, då det finnes
tillräcklig tillgång på män, för att
förrätta detta arbete, och det demo-
raliserande och skadliga inflytande
som qvinnans dragande från hennes
sfer medför, är allmänt erkändt.11

Efter en tids hvila synes frågan
åter med energi blifva upptagen, i-
synnerhet iSkotland. Den berättel-
se som afgafs af » Factory Acts Com-
missioners 1, som dagligen Sade sam-
mankomster i Glasgow, konstaterar
att å några af de större boktrycke-
rierna iNorden mer och mer visar
sig benägenhet att sysselsätta qvin-
nor, icke blott vid kasten, utan af
ven vid maskinerna: Herr Fraser,
delegare ifirman Neil A. Comp, i
Edinburg, förklarade isitt. svar på
presidentens fråga om fruntimmers
sysselsättande som sättare, att de i
firmans etablissfement endast syssel-
satt omkring 40 flickor och att ar-
betsgifvarne i allmänhet gerna sys-
selsätta fruntimmer, menatt dehind-
ras derifrån genom fabrikslagen,hvil-
ken förbjuder fruntimmers sysselsät-
tande utöfver vissa timmar. Berät-
telsen som häröfter afgafs af arbe-
tarnes ombud, var lika underhållan-
de som lärorik. Under det männen
föregifva att de endast iqvinnans in-
tresse motsatta sig förändringen,sy-
nes det klart, att de i verkligheten
ingalunda äro så öfvertygade om att
saken är så ofördelaktig,som de på-
stå. De komma med uttalanden af
auktoriteter tor att bevisa att q\ in-
nan icke eger nog fysisk styrka att
fördraga sättarearbetets ansträngnin-
gar. Den sjetteårsberättelsenafby-

misslyckad* försök,och hvilket re-
sultat blef helsadt med glädje af
idéens motståndare, hvilka ansågo det
klart bevisadt att boktryckeriet icke
var något verksamhetsfält för qvin-
nan. Detta misslyckande harisjelf-
va verket mycket bidragit att till-
bakasätta denna idé, ty ingenhar vå-
gat att åter upptaga det försök,som
mamsell Faithful var nödgadatt af-
stå ifrån.

Med sulilla» ögon kysste baron Al-
lons hui sylter pä paniian.— Om jag äfveu i en punkt icke kan
följa ditt veka hjertas rörelser... ial-
la andra skall jag söka återvinna din
aktning.

Ett klart sken Röndeolet bländande
den tidigt inbrutna skymningen;isnab-
ba vinklar genomklöfdet rymden; näs-
ta» samtidigt följde ett åskslag som
kom jorden att skäJfva; prasslande full
hagelskuren ned pä trädgårdshusets
platta tak och afbröt blommorna, afpis-
kade buskarues och iradens löf saml

betäckte dermed trädgårdenshrita gån-
gar.

Hand i hand stodosyskonen ochblic-
kade ut iiIver elementeman raseri, dä
och dä belyste blixten de bada ung-
domliga anletena, och om den äldsteaf
huset von Degen, notn hängde i famil-
jens porträttgalleri pä Degenheim, ktfn-
uat se dem båda, skulle hjertat klappat
under hann jeruharnesk, liksomdä hans
späde son redan i sin linda grep med
eina små svaga hävder efter knappen
på lians svärd.

Treuue (immar senare lemnade den

domarene, som togo ibetraktande
den omständighet attbonden,omhan
ej beslutat sig förden rysvärdaupp-
offringen, skulle förlorat icke blott
sina barns, utan äfven sin hustrus
och sitt e^et lif, frikände den ankla-
gade.

Tempelskatten iMek-
ka* Porten har vändt sig medan
hallan om hjelp till det för moslem
heligaste stället, hon begär tempel-
skatten iMekka och denna skall nu
beviljas henne, när muhameds fana
utvecklas. Idessa dagarhar Scheik-
ul-Mam sändt en afdelning mollahs
till scheiken af Mekka, en direkt af-
komling af profeten, för att begära
templets skatter till islams försvar.
En sådan begäran ställes ickeförsta
gången till templets väktare. 'Isä-
dana fall är det brukligt att schei-
ken sammankallar samtlige med temp-
letsbevakande betrodde santons(mun-
kar) och öfverlemnar åt dem att be-
stämma summan, som skall gifvaa
för kriget mot de otrogne. Tempel-
skatten består af de årligen af pil-
grimerne gifna gåfvorna, som hopas
iKaabah iMekka. Hvarje pilgrim
måste nemligen, så ofta han företa-
ger en vallfart till Mekka, medföra
en gåfva i metall, såsom koranen
uttryckligen föreskrifver. Idenna
gäfva ligger en af de väsentligaste
förtjensternaaf pilgrimsfärderna,bvil-
ka såsom bekant hvarje museiman
måste göra minst en gång i sitt lif.
Man beräknar att årligen omkring
100,000 pilgrimer besöka den heliga
platsen, af hvilka enhvar uppehåller
sig der en månad. Så ofta de
besöka grafven, medföra de en gåf-
va för någon af de tre offerkistorna.
Gåfvorna äronaturligtvis mycket oli-
ka. Från 100,000 piaster gå offren
md tili en sådan, menmanuppskat-

tar den årliga inkomsten till60 mil-
joner piaster (20 miljoner mark).
En offerkista öppnades1728 och till-
slöts åter, utan att man med säker-
het erfarit livad hon innehöll;den
andra måste afstå sina skatter 1854
vid utbrottet af Krimkriget,men den
tredje har icke varit öppnad sedan
1415, d. v. g. pä 462 år, denna föl-
jer nu iordningen och man talar om
fabelaktiga summor, som gömmas i
den, och tillförlitliga män försäkra
att Porten kan räkna på en miljard
francs.— Friiiitiiiiitiergarbetet
iboktryckerierna. PPrin-
ter's Hegister" skrifves heroin: "An-
ställandet af fruntimmer iboktrycke-
rierna ar under de senare åren en
af de anmärkningsvärdaste tilldragel-
serna inom detta fack. Det har ock
icke utan grund yttrats, att da an-
vändandet af qvinliga arbetare icke
allenast tillåtet»-, utan äfven ined för-
del sker iolika industrigrenar, såsom
ylle- och bomullsindustrien ni. fl.,
inlet skäl funnes hvårföre icke äf-
ven sättningsarbetet,nom ickeerford-
rade stor fysisk kraft, skulle kunna
af det qvinliva «lagtet mcd lika for-
del och resultat verkställas. Detta
var nyhetsmakarnes teori; men det
praktiska resultatet, såvidt detta är
kändt, har icke motsvarat denna för-
väntan. Kännedomen om att tillräck-
ligt antal arbetare fanns att tillgå,
var föga egnad att fresta boktryckar-
ne att våga försöketmcd an*täUan-
d« af qvinliga istället förmånliga
arbetare, och man hör endast i en-
skilda fall att fruntimmer blifvitan-
släld;« iboktryckerier.

"Victoria-press", som af mamsell
Faithfnl inrättades för att bevisa till-
ämpligheten af ofvannämnda teori,
kan icke betecknas annat ansom ett

friherrliga kalcscucn Tutoau och for i
skarpt Iraf (ill Degenheim. Den gam-
le barouei) och hans dotter Outi «ullo
lieri,och bredvid red baron Alfonf. pä
sm eldige fullblodshingst. Det var re-
dan mörkt då de (oro genom Degen-
weiler och uppför berget genom De-
Igenheim-

Degenweiler, som eljest vid denna
tid var lyst och stilla, att knapt ett
par grannar sågos prata mcd hvarandra
utanför dörrarne, ei bjöd i dag en helt
annan anblick. Gatorna voro uppfylda
af meuniskor, «UI» här och der bildade
grupper, hvilka häftigt debatteradeoch
framför allt Häg mangenom värdshusets
fönster att detta var lyldt ända till
trängsel.

Fullkomligt öfveirackande var anblic-
ken, da man for geuom Degeuweiler.
Icke blott ortens namtliga grnfarbetare
drefvo sjungande och grälande omkring
på gatonia, utan äfven en god del af
de strejkande från Kragau och Holls-
weiler hade kommit dit för att under-
stödja Dcgenheirnarne i dera»? påbegyn-
ta värf.
Ibrist af gatubelysning hade samt-

lige bergsmännen auläudt sina lyktor,
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Ständigt flerårigt lager af prima

Is

äfwensom alln öfriga till sadan taktäckning hörande matcrialicr, säsom:Kappor, spik, asfalt lack, fh*itfo(*tiära, ribbor etc
till betydligt nedsatta priser.

Aofalt-filt-tak äro dc billigaste, waraktigastt och minst eldfarliga, hivavför äfwcnför härmed täckta tal ej beräkna högre premie än för sädanamed icrnplät.
'

Taktäckning med nämnde material ombesörjts äfwcn af undcrlccknade nub iticfiva-de arbetare.
Den nulncjSri^a erfarenhet tvi bafira i denna branscke och bet stora antal tak,

!om till allas belätenhet, af o£ bllfnjit täckta äfwcnsom be stora förråder af dessa ma'tcrialicr ioni satta ost i ständ att utcslntandc anwända aflagrad filt och undlvita an-wanda!,dct af farit a\ira tillåta cg äfwcn att garantera för takens duglighet. Pristu-rantcr med fullstä-ldiga bcskrifliingar äfwensom profwer, för att äskädligaöra ivaransduglighet, lilljändas pa' begäran med omgående.
Dessa tak fa" numera begagnas i Finlands alla städer och pä landet enligt Kej-serliga forordningen af den IG Januari inuewarande är.

OSBERG & BÅDE. Helsingfors.

Icke längt derefter kommer ilobert—
nunnorna känna hos sig passionerna

åtcrlifvas och uppsöka ur sina grafvar
föremal för fortia nöjen, kannor, bäga-
re, tärningar, hvad vet jag? De kasta
af sig kläderna, pryda hulvudet med
cypresskransar — de höra icke, önska
icke, begära icke annat än nöjet. En
backanalisk, eldig, berusande dans bör-
jas af qvinnor med blottade bröstoch
utslaget hår. Robert vill Hy, Koberl
är blyg ännu, den beskedlige gossen;
men klo.-Uersysfrarne hänga sig vid ho-
«om, slitas om honoui, med fura alt
rifva honom i nlycken; en bjuder honom
en bägare, en il»»»» en kyss; Saucla
Ilosalias abbedissa försöker att förleda
honom med en inbjudande, vällustig
dans, som mer och mer upphetsar den
unge mannens lidelser; nunnorna dansa
omkring honom, natten är mild, luften
varm, stjernorna glänsa på himlen, bac-
kauterna blekna »t begär, och klostret
är endast upplyst af månens förföriska
strälar. Abbedissan för honom otur-
märkt till sin graf, »om är öppen,l»ler
honom omfamna sig, under det hon vi-
sar på den cypressgren, som han skall
bryta. Ynglingen, berusad af kärlek,
fattar denua talisman, under det nun-
norna svärma kring honom i en vild
och tygellös kedja, den grymme Ilar
likväl mod att lemua dem, det lii,som
svalladeinom dem, försvinner småning-
om, hvar och en af dem nedfaller på
brädden af sin graf, och en helvetisk
suck höres ljuda frän det inre af val-
larna.

(Forts;

Nunnorna göra en åtbörd af samtyc-
ke, ««n Berlram vänder sig om för att
gä.— Ni gSr redan?—

Jag går att söka min vän, nom
jag lemnat hemma hos mig. Jag är
(rött och vill lägga mig i tid.— Som ni behagar.

— Högvördigaßte! Jag önskar ad
ta prenentera för er en riddare, min
älskling, »om jag älskar sä högt nom
mina ögonstenar

— jag hoppas alt han
ma Mil va intagen af edra behag, helst
«let är min afnigt att göra hans omvän-
delse, för alt sedan \h tillbringa min
tid ined honom i lim häles hus.

JohnStenberg^
Biovillan 33.

Gas- och Vattenledningsrör
af smidjern,prima qvalité, frän Lloyd§ Lloyd iBirmingham,
inre diameter %"| Vi" V" 1" 1%" IV2" 2" 2l2l/2

"
3" 3V2

"
4"

pris pr fot &nfi 0,20 0,25 0,30 0,40 0,55 0,70 1,05 1,95 2,70 3,30 4,20
Vinklar, Knän, T-styvlien, Muffar, Kranar, Ventiler m.m,

Bör-gängdon till lika billiga priser* Ständigt lager hos

ursäljes f. o. m. idag; endast uti mitt nya (aß»«(iiiagasi» 9 Alexan-
dersgatan N:o «IO (Schiefners stenhus).

£& - -̂äMä, -^^->"«. -^^ Ä HV^ H>^ H^>z. >i&.V»'" "^l,^?>^ -Ztt* TtS^'TiK*7W -^^7 Vv?

."&* ->><<..sM-i. -Ä^ äVä,,sVå,5*1(4. -iM-i.H!>«^ -äMä.H!»<!z. >»«*■ vVx rfl>21 -̂^V/i^V/ij?' f^TSjdj^-?j(ij^-^ v^-7^-y -̂y^ -^V/^sr"^^v/^

U 7C:«> IITrekaiitc» « K«, M
A^ «r ständigt försedd mcd färdiga Mjlhhistor af alla di-

mensioner, såväl Behttiftflfå som Stofiafie och
VJ)) Mjaherade, mcd eller utan Svepnhif/.

# H.W.POMELL5 iTrekanten N:o lfi.

jj öftÄ./ Sälja till modererade priser. Jf

TiinitstictioO'
af Björneborgs Tändsticksfabriks-Aktiebolags tillverkning, pns-
belönta vid expositionen iStockholm 1866 med högstapriset
fsilfvermedaljj iS:t Petersburg 1870 samtiHelsingfors 1876,
iparti, hos CARL FBEDR. BLOMBERG.

af Herrar BRÖDER ÅSTRÖMB tillverkning,
prisbelönl vid utställningarne iPhiladelphia och Helsingfors
1876, med högsta ikiset,iparti till fabrikspriser och kondi-
tioner, hos CARL FREDR. BLOMBERG,

äJteéborffS SnttäcMw och Jfuft

För herrar Möbelfabrikanter, Snickare, Swarfware etc.
Utmärkt god Snichare-JPoUtyr
iherr A.F.Fohströms twalförsäljning, Äiichaclsgatan N:o 1.

Pris för hel flaska 2 mk 50 p., half flaska 1 mk 25 p. — Prof pä
bermeb werkstäldt arbete finnes wid köp att beses.

TölöTcknolcnlista fabrik.

Stolpes JLånebibliothek
(Konstantinsgataii tH)

utlånar på billiga vilkor svensk, fransk, lysk och engelsk Romanlitteratur,
Öppet från kl. 10 f. m. till 2 och från 4 till 8 e m.

NAedelst offentlig auktion,som Fre-
dagen ben 25 i denna manad, fl.6
e. m. anställes inför Drätselkam-maren, utbjudes till ben, mestbeta-
lande arrenderätten för innewarande
ar till stadens mulbetesmark, pä wil-
kor, som wid auktionstillfättet kom-
ma att tillkännagifwas; hwarom hn-
gade spekulanter härigenom under-
rättas. Helsingfors Drätselkamma-re, ben 11 Maj 18??.

spS Drätselkammarens wägnar:
Theod.Vergelund.

Uars Hom«n,
t. f.

liungörclftr.

jjfigr* Lösnummer niäl
af detta blad finnas
dagligen till salu a 5
penni i bokhandeln,
Unionsgatan 41,

Frivilliga Braiulkåreiis
medlemmar vid Bevaknings-kompaniet
sammankallas mangrant Söndagenden
20 dennes kl. l/2iO /. in. a Villan He-
speria (Tölöj.

Kompanichefen.

FrivilligaBrandkårens
öfhiiigskoiii]>aiii sammankal-
las till öfningrid redskapsdepötenAndra
dag Pingst, den 21 Maj kl. 8 f.m.

Kompanichefen.

jOöégf50 Fortsättning af Andersons
Sagor har ankommit, och

kunna,afherntas iBokhandeln Unions-
gatan Is':o 41.

ifrån 190 mk till högre priser, hos
OSBERG 4" #;I#J?.



Viverft.
0

porträtteras alla dagar Iran kl: 10—2.
Kopiering och förstoring af alla slags
gamla Porträtter och Taflor. Porträtter
inaturlig storlek kan äfven erhållas
från små visitkort.

Hängmattor,
twä mans, en mans och for barn af bästa
Manilla dampa, särdeles ändamålsenliga
för begagnande pS resor, irum och i bet
fria.

OSBERG $ BADF

Alkoholometrar,
justerade efter Statmverketo nya nor-
mal alkoholometrar, med och utan
etui och profglas, hoo

OSBERG <$. BÅDE. -j

Cro§§iiiöi§oiv
af siderij sammet och tuikut, hos

V.JF.TAMéEJ¥ y
M:o 11 Alexandersgatan >>:<) 11.

OBS. Vid parti handel beviljas rabatt.

i,il V £k*L JL JEi£S m, iv
vid Frivilliga Brandkårens redHkaps-

depöt. Natten emot den 19 Maj:
BLOM, O. ' S, VI.
ELFVING, Fr. „

Natten emot den '20 Maj.
FALCK, A. E., S. VI.
LÖNNBLAD, K. V., v

tIiMH^HH^CKArO BAHKA 12ro Mas.
C.-rieTep6yprb7 aa-291: 50 275: 50 Ha lOOp.cv

90 „ 27: — 26: 50 „n.dep
rJnpiOK- 90 „ 107:40 105:40
ra>i6ypn, 90 „ 131:90 129:50 IAO
AsicTepaaMi, 223: 60 219: 40 Ha

3TOKro.iM-b3 TOKro.iM-b 3 aa> c.149:50 14G:70

lIOHTOBLie am,HKH (KOpHHIieBMe)BLI"
HHMaiOTCfI y nOHTOBOÖ KOHTOptI
nepe^fc otxo/1,0m7> nota^a, nponie
»1, l/28 h. y. 2h. fl,, h1/27 1. b.

HID,HKHropO^CKOÖ HOHTLI (KpaCHLie)
BMHHMaioTca LI, 8 h. y. 12 1.
h 4 h. noo. 06.

TE^iErPA*HAfI CTAHn;m (»I, A.ieKcaH-
/l.p0L««0ä yjHn,ij 52)Bcer^a OTKpti-
Ta aah npieina KoppecnoH^eHD.iö.

ÄHEBHKK-i.

FINLANDS BANK den 16 Maj.
Vex.-kurs Disk. kurs.

Smf ftnf.
S:t P:bnrg 7 dd. 291: 50 275: 50pr100 rubr
London 9066. 27: — 26: 50pr L.«t.
Paris 90 dd. 107:40 105:40
Hamburg 90 dd. 131:90 129:50 inn
Amsterdam 90 dd. 223: 60 219: 40 pr iUUI

Stockholm 3d.5.149:50 146:70

Dagliga.
Xl. 12 p. d. Kontstförciiiiigeus galler»

öppet i konstföreningens lokal Uni-
onagatan 20.

Etnografiska museum, Alexandersgatan
n:o 15, öppet kl. 12— 2 på d.

Botaniska trädgardens växthus öppet
kl. 11— 1.

Folkbiblioteket och läsesalen Öppna (i
gården N:0 8 vid Brunsgatan) lii.O—

i) e. m.
F. B. K:s läselokal öppen (i gardenn:(K

1vid Glogalan) finn kl. 9 f. m. till
10 e. in. Bibliolheket (Van kl. 8 — 10.

Telegrafstation (Alexandersgatan 52)
ständigt tillgänglig för korrespon-
denter.

Finlands banks vexelkontor(Senatshu-
set, ingång frän Alexandersgatan}
öppet kl. 10—1.

Afgaendt järnvägståg:
Xl. 9 f. m. till Tavastehas, Åbo, Eke-näs, Mango, Wiborg, St. Petersburg;

och Borgå.
Xl. 5,35e.m. till Tavastehus, Tammer-

fors och Borgå.
slfgående poster:

Mcd bantågen (ill alla järnvägsstatio-
ner.

Breflådorna (mörkbruna) tömmas vid
postkontoret kort före posternas af-'
gång; vid stationshusetkort föreban-
tägens afgång-, de öfrigakl. half il
f. in., kl. 2 och half 7 e.ni.

Stadspostens breflador (röda) tömmar
kl.8 f.m., kl.12 midd.och Xl. 1 <■. m

HELSINGFORS,
tryckt hon A.A.Lindfors, 1877.

UM

%& viViviIV"
Fredagen den É$ Maj1877.

(9Ä:dra Alioiineiiieitts-spektaklet.)
För l:sta gängen:

Opera i5 akler af Scribe och Delavigne. Musiken af G.Meyerbeer.
öfversätlning.

personerna:

Robert —__--___--_ spelas af herr Saloman.

Berlram, hans vän --------
w herr Lange.

Raimbaud, Normandisk bonde ----- B herr Åberg.

En prost ----------- v herr Skotte.

Isabella, prinsessa af Sicilien -----
w fru Palm.

Alice, Normandisk bondflicka ----- „ Fru Engdahl.

(Riddare, hofmiin, väpnare, pager, eremiter, nunnor, bondfolk, soldater.)

(Scenen är på Sicilien.)

Biljettpriserna förhöj«la.

WM€}&** Teaterns biljettkontor är öppetrepresentationsdagarne:

söcfmedagar f.m. kl. 99 — 1/23 samt e//, m. frän kl. 4; sön- och helgedagar

/.m. /ci.9— iO samt e/5. m. från kl.4, äfvensom de dagar representation icke
gifves frän kl. 42— 1/23. Vid förköpföre representationsdagen erlägges

förhvärje biljett iO procent utöfver priset.

Text a 50 penni.
Program å 10 penni.

TobaåtBröåtni**giteaterns fra#»por ooA korriitorer
förbjudet*vitt vite af20 marle.

Börjaskl. *|» 8,slutas omkring «bi a e.m.

invid Brunnsparken er-
jOT bjudes till allmänhetens

begagnande för all slags
_^^3jL mak. c Lemgren
Jj^* Doktor K.!¥" Saekléns

porträtt
hos Charles Hus.

Suomalainen Tcatrri-
Perjantaina Tonkokuun 18 p.

Aiobert Paholainen.
(Robert le Diable. )

Opera s:Bfa näytöksessä.
Scribe'n sanat. Vteyerbl,'er'in

musiikki.
(V28— ii.)

från 90 till 200 mark perstycke.
Dessa för hvarje hushåll under den

varma årstiden oumbärliga förvarings-
skåp finnas i lager hos

&sberg ty iStiile*
2& Senatstorget 2&,

28^82^^.?!^

af olika konstruktioner hos
Ossherff #" MSai£<\
V8Senatstorget #&"

A ta gtuee
mushiner

af olika storlek hos
#$ Senatstorget £8*

BA_.nnr_UrN__i.

HS^ PortrilMer
af båda teatrarnas artister

hos CHAHLES «Ils.

jgfT0 Idag'
inkommit

stor? sortiment
SONRl ASiHA T T AIi

for Damer, Herrar och Barn.
Blommor, plymer, siden- och sammets-
band, Sainmel i liero färger, äfvensom
Garnityrsiden.

C. A.Wonteli.


