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1827FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDÄBTAF*"
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vidDir^J
Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader

in. fl. handslöjdalster. 'lillbehör för glödrit-
ning & snidning s. s. mönster, färger, tarms-

"issor vax m.m. Där :ir^^H.Bestä*nngar emottagas med tacksamhet och ut- ' '<I].'''
'H

|rri
-

till |>i|]isaste priser. liacl. SltlDi^HFinsk 3(ons(sföjel Ufsfäffning.
Mikaelsgatan I. Tel. 883. ,^^fl

AXEL PALMROOScMarlaSad.
T7"lna.ffätr.

falk Ledig annonsplats Lager af fina äkta Viner,
stora luttiga afklädningsrur
Utmärkt massage.

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

C~~. Z~ -, -. «i ki PcnlanflHn *31 l:stakl. Fotogr.atelier. Ele- ->*Iförhållande till arbetets
r^ rljiFTP^Tllll^l fli topidllduy. Oi, gailta porträtt ivisitkortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri*

'".» m, % -mM ¥JL %/JLL^L*CI»JLi>-4j (Catams hus). özxxls.pr dussin. sen iHelsingfors.

Helsingfors Nja BravjrinräßDing IWscW-Slämpelirik Mikael l.ksSaSal

cßrogram-éilaéQl
Tidning för Helsingfors Himbergs Restaurant

Telefon 1963. (f. d. Forström)
V. Henriksgatan 16, hörnetaf WladimirsgTeatrar och Konserten Rekommenderas

/Bail\
j /CENTRAIX
/ Varmlufts- o. \
/ Basängbad Rekommenderas. \

Souper et a la carte
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag. Middagar serveras från kl. 2

—
5

Enskilda rum. Piano finnes.

Söndagen den 29 Mars
SVENSKA TEATERN.
N:o 91

10 penni.

SVENSKA TEATERN.Söndagen den 29 Mars 1896
kl. V2B e. m.

TOURNÉE JUDIG 1896. Måndagen den 30 Mars 1896,
Direction: Theodore de Glaser, kl. '8 e. m.

dournoQ *3uéic 1596
NINICHE Theodore de Glaser

Vaudeville-Operette en 3 actes de MM.Hennequin et A. Millaud,
Masique de M. A. Boullard. 3:me Representation

2:de Representation

Mme. J U DIC

1896.

La comtesse Corniska
La veuve Sillery
Georgina ....
Annette ......
Un chasseur
Amanda ....
Cora
Castagnette
Juliette ....
Une Pecheuse de crevettes
Grégoir ....
Comte Corniski
Anatole de Baupersie
Narcisse ....
Baptlste ....
Dupiton ....
Un Monsieur
Desablettes
Un garpon de bain .
Un garcon de café .
Un comissaire de police
Un valet de chambre

Mmes,

Direction

Mme. JUDICJenny Eosc
Pratt
Orozette LILLMaretta.
Angelot.
Martha.
Gothi.

MM. Fioratti Comédie-Opérette en 3 actes de MM. A. Hennequin
et A. Millaud. Musiqne de M. Hervé.Chambly.

Charletty
Becaert.

Mmes JUDIC

Ime Bouzincourt

HciiurlitUy
■dobrrcjiu.
HMargy.

)in-;i!i(i.

(Thfif d'Orchestre Mr. F. C. Kosensteel.
Mmc de Vieux-Bois

73-154 Anioniii Plinchard MM. Fioratti

Förstaraden^fon^^HFörstaraden .
Andra radens avantscen

Länstolar
Parterre n:ris 33—72

Parterre^gäTTer^l
Parterrp-avantscei

Tredje radens fond
„ „ sida

Förköpmed 1

Biljettprisernaäro

SUOMALAINEN TEAATTERI.
Sunnuntaina Maaliskuun 29 p:nä1896.

Ida Aalberg-Uexkull-Guldenband'in
viimeisenä vierailunäytäntönä

näytellään

Viimeinen kerta
ANTONIUS JA CLEOPATRA.

5-näytöksinen murhenäytelmä (10 kuvaelmaa). Kir
joittanut WilliamShakespeare. Suoment. P. Cajander

Henkilöt:
Marcus Antonius \ (Axel Ahlberg.
Octavius Caesar > triumviirejä < Adolf Lindfors.
M. Aemelius Lepidus) Pesonen.
Dontitius EnobarbusK , " (Benjamin Leino.
Phile lAntomon seu-JKonrad Tallroth
Scaurus J ralalSla Uisakki Lattu.
MaecenasAerinpä^^^^^^^^^^^^^^^nKaarle Halme.
Dolabella Csesarm seuralaisia ■ \Evert Suonio.
Thyreus [Knut Veckman.
Tietäjä Otto Näre.
Alexas ) " ± i v -.. (Oskari Salo.MardTanuB/ CleoPatranPalvellJolta \Eino Salmela.
Airut Hemmo Kallio.
Antonion vanha soturi Emil Falck.
Cresarin soturi Otto Näre.
Talonpoika Taavi Pesonen.
Cleopatra,Egyptinkuningatar . .*) — — — _
Octavia, Csesarin sisar KatriEautio.
Gharmiana\ Cleopatran naispal- /Kirsti Suonio.
Ira» / velijoita (Maria Rärgman.
Sotapäälliköitä. Sotamiehiä. Egyptiläisiä. Rooma-

laisia. Palveliioita. Cleopatran naisia.
) Cleopatra Ida Aalberg Uexkull-Guldenband,

Tapaus: Eri osissa Roornan valtakuntaa,

JennyEose,

Le Vicomte de St-Hypothése
Le Baron de la Grange Bateliére

indra radens fond
Vndraradenssida, framplats

platse
Predie radens avantscen

Biljettpriserna: Se söndagens program
OYet avataank:lo 7. Näytäntö alkaak:lo VaBJa

loppu k:lo 11.

Alla dagar

Aftonkonsertm^/11^^ * Hotel KampMiddagskonsert Wjener Damkapeuet
från kl. 3 e. m. SOH"W" -A. H.Zi. från kl. 8 e. m.

stycketals

stycketals

förhöj
Svenska teaterns

l:nen kuvaelr

3:mas kuvaelma
4:jäs kuvaelma.
6:des kuvaelma

9:säs kuvaelma.
10:nes kuvaelma

Alexandria. Kuninkaallinen palatsi.
Pitkä välinäytös.

Fooma. Huone Csesarin Asunnossa.
Alexandria. Cleopatran huone.

Athena. Huone Antonion asunnossa.
Eooma. Huone Cfesarin asunnossa.
Aotiumin niemi.

Pitkä välinäytös.
Alexandria. Kuninkaallinen palatsi.

Taistelukenttä Alexandrian läheisyydessä,
Alexandria. Cleopatran huone.
Alexandria. Hautamaja.

kuvaelma

:des kuvaelma

nvael

K-r-i *~* a- o i ii FörstaAteliern1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.)

Xi St.flhlnGTÖ' Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss)." AU. UiaUlWUl g Helsingfors, Alexandersgatan17- FOTOGRAF
OTTO ROHDE, "-v*WICKELS j\[ord.yWacjasin — —

VINHANDEL.
Arrals-s-Punsoli

prisbelönt vid Tysk Nordiska utställninflSliålllL Vamßappor, jacqustter, siéenvaror, ylletyger för
fivaråagsåräfiler. Juho Wirtanens

essä vårakändasynnerligen rikhaltiga la SKOAFFÄR.guldmedalj vid många
[ögsta utmärkelse he- 0. Henriksgatan N:o 3

f inhemska skodon, Primaderspris (Diplome d'honneur Damskrädderi under utmärkt ledning.
gen iBordeaux 1895

AKRAhS
Prisbelönt med
utställni

Vi framhåll
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PUNSCH,

dutställ

specialitetei

soirée,

irancu

du

Amelie
Antonine

Yictorine

Mmc Grandsec
Mmc An(Iersoiio

Bonpain

lléni
Bouzincourt
Jéromt

gummig;

gen iLybeck

Pratt
Lormont
Angelot

Crozette,

Geraizer
Chambly

Howey

(Jharletty

Gobereau
Becaert
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F JULIUS SJÖGREN |
Mikaelsgatan -4 Centrals hus.

|Ylle- och frihofvaruaffär. j
Välsorteradt lager. Billig-a priser. |

Xi//örsäHringsaktiebolaget

Sifforsäßringar i£ifräntor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

« Hagelstams bokhandel. ►
Ojämförligt största lager fransk literatur.

Subskribera på £
176 vyer från hela vårt land ielfva häften a y

A Fmk 2:_2iL |
r Konst & I'appßiohaiiilu^P
Ständigt välsorteradt lager af allt som till ett välord-

nadt korfmakeri hör, finnas hos

I. NEUMANN.
FABRIK

Humleberg. iX:o 5. Telefon J3S4.
Försäljning»lokaler:

Trekanten 3 tSpennert* hus) tel. 933. Södra
Esplanadqutan2, telef, 928. Snfulttil-

len 70-72.

l:sta klass.

Badinrättning,
Wladimirsgatan 32.

J. W. Engberg.
perssor\s Svenska Stickmaskiner

ULLGARN
/ rikt urval:

Zefir & Kastorgarn,M^cramé, Virkgarn,Fiskargarn,
Märktråd, Hulltråd, Nålar till alla slags stickma-
skiner, Barnkostymer, Tröjor,Strumpor, Damasker,
Vantar etc.

all slags maskin-Beställningar på
stickning emottages.

Mikaelsgatan 2, Telefon 1332
TH. NEOVIUS.

Filharmoniska Sällskapets

68:de Populära Konsert
i Brandltårsliuset.

Tisdagen den 31 Mars 1896

Niebeluiig >en"-afiton,

Program

Scener ur rDas Rheingold'

Scener ur Die Walkiire.'"2

PAUS. 55'
BT"
PS

Siegfried-Paraphrase, för violin Wähelmj3

Siegfrieds Rheinfahrt"
5. Gesang der Rheintöchter." },Götterdäm
6. Sorgmarch, merung"

Konserten börjar kl. Va 8 e. m.

cfåofierf %XajanuB.

Maskw- &

\
8FinskaJärnsängsfabriken.H

Entla sjtecialaflYir iFinland för Q

gJärnsängar & Madrasser,
gBetydligt billigareän de utländska. [

Illustreradekalaloger på begäran. ;
>< N:o 50 AlexandersgatanN:o 50. ><

Emil Relinberg. C
CXXXXXDOOOOOOCOXOCOOOOOOOOOOOOOOOC

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
Specialitet

Moderna
Filthattar

10 Fmk.
Silkeshattar

20 Fmk
Väikstad förRe-

parationer.

Klubbmedlemmar obs.!
Å Nyländnka Jaktklubbens

paviljong
serveras Ä laOättöalla dagar.

o

C

SOCIETETSHUSET
O R C US B O D E G A."

Goda, billiga viner serveras direkt' från fat.
Äkta viner på flaskor till afhemtningtill moderata
priser.

ORC U S
frukost och aftonrestauration. Kall buffet ala Ber-

lin och Servering a la carte hela dagen.
Öl på seidlar m. m.

11Jäst blir i längden alltidbilligast.||
|| Köp alltid en ||
IEXCELSIOR" If så är Ni säker om att få en god maskin. g|

Obs.! Den kända reela, liberala be-Må
handlingen. Obs.! ||

M. Axel Wiklund, u. . r.. IIW§ Generalagent och inne- Hjalmar Fellman WS11hafvareafExcelsiorde- WÄi r
758.

19 W
äjÉ poteniCentralpassagen &é>

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

Hexfällan"
Andreas Hallens nya operaHexfäll-an" har idessa dagar för första gån-

gen uppförts å kungl. operan iStock-
holm. Med anledning däraf meddela
vi efter „Svensk Musiktidning" ikort-
het innehållet af densamma.

Personerna ipjesen äro: Albertus, en
vis mästare, Kobus,hans famulus,Maria,
en borgarflicka, Teresia, en nunna, Re-becka, rik borgarfru, hexor,präster,mun-
kar, och nunnor, män och kvinnor affolket. Handlingen försiggår i en tysk
riksstad under medeltidöd.

Första akten. Albertus' bibliotek och
laboratorium med folianter, astrologiska
instrument etc. Till vänster en härd
med bred spiselmur, ihvars vida rök-
fång en stege står upprest; åt förgrun-
den ett bord, till höger en dörr, som
leder ut i det friaj närmare förgrunden
ett fönster. Vid ridåns uppgång ser
man Kobua pä stegen i rökfånget, så
högt, att endast fötterna synas. Alber-
tus står grubblande midt på scenen.
Han har nu, säger han, uppfunnit och„fullbordat det med alla andens kval-1
och vill ännu samma kväll prötva det.
Han talar om sin hexfälla, som Kobus
nu förklarar färdig, i det han stiger!

ned från stegen. Kobus tycker emel-
lertid, att hans herres lärdomvorevär-
dig en bättre vinst än fällan kan ge
i tribut, men Albertus säger sig ha
grubblat nog på vishetens läxa, nu vill
han rasa med tjusande hexa och flyga
med henne till Blocksberg. Maria in-
träder, skygg och sorgsen, under det
Albertus i sina grubblerier ej märker
henne, Hon samtalar tyst med Kobus
och vänder sig sedan till „doktorn",
Albertus, med en bön om hjälp för
hennes sjuka moder. Han ser henne
ej, förr än Kobus görhonom uppmärk-
sam på hennes närvaro och yttrar:
Vår Herre sänder dig, här ett under,
en jordisk tärna, så ren och öm!"
Men Albéftuä ropar: MBort! Befria
mig strax från den tama mön med sin
ärbarhet!" Han fångar hellre hexor än
låter, som Kobus vill, fängsla sig af
den vackra och kyska Maria. nHexan"— - säger han

— „spelar ej blyg; hon
är sann isitt djefvulstyg." PåMarias
bön, att han måtte rädda hennes moder
från döden, erinrar han sig, att han för
några veckor sedan stod vid dennas
sjuksäng. Han går bort och kemtar
eD flaska, som han lemnar Mafia, hvil-
ken mottager den och tackar rasenfaldt.
Det är bra" — svarar Albertus —

men kom ej snart tillbaka!" Maria
frågar då om hon icke, efter som hen-
nes åsyn är honom en plåga, åtmin-
stone kan få bedja för honom. Kobus
tycker också att det kan behöfvas och
säger till henne, att Albertus skulle
kunna bli rik, tick han en sådan skatt
som du!", ett yttrande, som görMaria
mycket glad. Albertus har ej kunnat
undgå att beundra hennes övackra ar-
mar och trofasta ögon",men ber henne
dock begifva sig hem igen, hvarför
Maria går sin väg. Det börjar skymma
aftonklockan hörs på afstånd. Albertus
går till fönstret, stannar där och blik-
kar ut. Vindstötar höras; det susar
och klingar i rökfånget. Kobus blir
rädd, och han är ej sen att skynda
bort, när Albertus gör narr af honom
för hans rädsla och ger honom lof att
gå, när han ej har lust att invänta
hexfångsten. Det blir möikt. Klock-
slag höras utifrån. Albertus fattar en
silfvertråd, som ien vid slinga börjar
lysa ihans hand;han svänger den öf-
ver sig och idetsamma tändas ljus öf-
verallt. Han stampar i golfvet och
ett präktigt dukadt bord uppstiger ge-
nom detta, medan väggen öppnar sig
och ett bersåartadt hvalf med en hvil-
soffa. omgifven af blommor, visar sig.

Vindstötar och ljud som af eolsharpor
förnimmas, först svagt, sedan starkare;
det hörs ett rasslande irökfånget och
Albertus skyndar till härden, lyssnande.
Uppifrån höres en röst: 0 ve! jag
narrats af månen sken, en snara sling-
rat, sig om mitt ben!" — Där har
jag den första", yttrar Albertus, jag
undrar om hon är vacker." Teresia
kommer ned genom rökfånget,barfotad,
i lätt diägt, ridande på en kvast, och
stannat pä en sten i härden. Hon
frågar om det är Albertus, som gillrat
fällan, och ber honom lossa snaran,
klagande öfver att hon så blifvit hin-
drad på sin färd. Emellertid finner
hon att Albertus ser bra ut och att
hans bostad är treflig. Albertus ber
henne komma ner och gifva honom en
kyss. En kyss, hvad är det?" frågar
hon. Iklostret, därifrån hon kommer,
var hennes gamle biktfar den ende man
hon sett. Hon kom dit som barn och
tog slöjan för ett år sedan. Gamla
nunnor hade talatomBlocksbergs fröjd,
och hon var nu på väg dit; emellertid
tycker hon nu att Albertus och hans
hem äro så tilldragande, att hon hellre
stannar där hon är. Albertus förhenne
till bordet och bjuder henne vin. Hon
sätter sig bredvid honom och de dricka
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Helsingfors. Wiborg
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j£ Hvai-je köpare blir gratis
"- olycksfallsförsäkrad för

Fmk 5,000.

Parakan Salak Tee
ifrån

Parakan Salak Tee Onderneming Java Assam

JAVA-ASSAM
GedsponeerriFabrksm;

Säljas ide flesta välsorterade kolonialvaruaffarer
härstädes

Parakan Salak Tee
ar

I. Absolut kemiskt rent, fritt frän alla förhälsan skadliga beståndsdelar, aromatiskt och väl-smakande.
II Största garanti för ren oförfalskadvarasäljes ioriginal'förpackningpr Vio, V2O. % % kilo.

Obs.! NETTO VIGT!!
111,. Akta, Parakan Salak Tee erhålles «ndastgenom undertecknads parti- och,minutförsäljning vid

Norra Esplanadgatar 37.
KARL G Ö HL E.

Generalagent för Finland & Ryssland,

— A.0.Seeck,

\£or Skihiaden4, T.'7O.
Alexanders^. 36,

T. 71.

för Finland, iör: iir- *"
» jnorua Rude-Whiteworths i Coventrjj ocli 3<
>J Claes & Flentjes iJlulilhausen velocipeder. *"* Högbergsgatan 30. Telefon 1298. %/fr ■

I TA. Neooius. t
i§§§i§f§§lill§l§i§i§i§§§§§§§§i§§i

Stort& välsorterat lager

Vclocipedlillbcliör
& SYMASKINER
hos Fritz Schröder.

:Helsingfors— Åbo.Obs.! Nanmanu'sutmärkta
fabrikat, X. Espl.g. 37

Undervisning iVälläsning' ochDeklama-
tion, instuderande af roller.

Emelie Degerholm
Ö, Brunsp. 12, Fr. 10— 11 o. 4—

MP111IfrrPTl rr eauine <^rra ŝ ?unsch1llliy1Ull Guldmedalj i Paris 1889.

Gambrini Restaurant.
KORSETTER Carl J3ergroth.

påbeställ
Alexandersgatan 21.

T. 750.
Stort välsorteradt lager afLedig annonsplats ning och

lager Cognac,
Rom och

\\.Lindfors nåväl på originalflaskor som litervis
från fat.Helenegatan 2.

1 i tt ill Efter utländskt mönster serveras direkt frän fat ... -
ax ■_- tA mr^^^^å^t^rw^v^t^^^iMhnllmM musa a iimiim.... " '■Lsti TJ!3

å 75 p. per Seldel(Schoppen)

tillsammans. Teresia prisar sig nulyck-lig att hon låtit fånga sig.
Äter höras vidstötar och klang af

eolsharpor. Rebecka har råkat ifällan
och ropar utanför: Hvem är den troll-
kal1, som vågat ställa för min flykt en
sådan fälla?" Hon kommer ned p&härden, klädd iröd turban och rödaskor; hon rider på en käpphäst och
fängsttrådarne hänga ännu om hennes
ben. Hon frågar om Albertus är denfräcke, som fångat henne, och han be-
jakar det; hon befaller Teresia att taga
h°rt snaranomhennes fot, hvilket denna,
förnärmad, vägrar att göra. Albertus
gor det istället och prisar hennes vackraH hvarmed hon då stöter till honom.Rebecka sätter sig äfven ned vid bor-
det, hvaröfver Teresia blir svartsjuk.
Albertus slår armen om lifvet på Ee-
becka, som misstycker detta, yttrande:
"-ölir sådant smek ersättning väl för en* alpurgislek? Hon tömmer hastigt ett
glas vin, i det hon stiger upp och be-
rättar för de andra hvad Blockbergsfe-
sten har att bjuda sina gäster. Tere-sa vill nu följamed Rebecka tillBlocks-
°erg, hvilket Albertus vill förhindra,

han bryter sönder deras käp-
par och kastar bitarne på elden till bå-
das förtviflan. Hexorna blifva emeller-

tid svartsjuka på hvarandra. Albertus
sluter dem båda intill sig, förklarande
att vid hans hjerta fins plats för dem
båda. Han får sjelf lust att deltaga i
Blocksbergsfesten, tager ca flaska från
hyllan och öppnar den, då en tät ånga
uppstiger derur. Han uppmanar nu he-
jxorna att taga honom om halsen, hvarpå
de flyga upp genom rökfånget. Det
blir mörkt irummet, vindenbrusar och
eolsharpornaklinga. Vid slutet af detta
intermezzo försvinner taket på rummet,
man ser stadens tak och tornspiror i
månhjuset samt hexor, hvilka rida öf-
ver dem iluften, sjungande Hej ohi!
Hej oho!...Till Valpurgisfest!" Man
ser Albertus, Teresia och Eebecka på
ett moln sväfva förbi, följda af hexor.

Andra akten. Marias kammare; sce-
Inen är mörk. Man hör Marias röst,
[som om hon blifvit uppskrämd ur söm-

ropar mig? Jag tyckte
Ijag hörde min moders röst" Maria,
Isom ligger klädd på bädden, reser sig
upp och tänder ljus, så att nu den (Hex-
fällan) blir upplyst, på hvars vägg en
madonnabild synes. Hon går in i si-
dorummet och kommer lugnad ut; hen-
nes mor slumrar. Hon tänker nu på
honom, hvars förtjenst detta är, och

[under det stormvindar utanför höras.

nen

faller hon ned för madonnan, bedjande
att han måtte frälsas ur snöda lärdoms
snaror och skyddas från syndens faror".
Hon lägger sig åter på bädden, beder
sakta ett pater noster och släcker lju-
set, så att det åter blir mörktirummet.

ScenenScenförändring. Mellanspel^^^^^B
är först dold af ett svart förhänge,som
sedan delar sig, då man till venster i
förgrunden ser ena hälften af Alber-
tus' arbetsrum ined dörren ät gatan,
som mellan höggaflade hus slingrar
sig åt bakgrunden, slutande ienkyrk-
fasad med porttrappa. Scenen är i
början skum, då Albertus kommer
instörtfnde, med möda öppnar dörren
till sitt hus och nedfaller vid dörrtrö-
skeln. Vid gamla domen, berättar han,
sveko honom krafterna. «Vid korsets
åsyn hexorna veko och handlöst föll
jag i stoftet ned. Blott dit jag med
all min lärdom hann, och med min
fälla,säghvad jag vann?ledaoch afsmak,
gnagande ånger!1

' Utanför huset sam-
lar sig en orolig, larmande folkhop,
som sett hexorna komma ridande från
Blocksbergs fest och nu vill störtai
gruset trollkarlens1' hus. Albertus
springer upp, lyssnande, och skyndar
fram till en hylla, där han rycker til
sig en flaska med „stilladödandesaft"

Då han förer denna till munnen, klap-
par det på dörren, till hvilken Kobus
trängt sig fram gerom folkhopen och
nu tänker rädda Albertus genom rök-
fånget. Denne vill tömma flaskan,
men Kobus rycker den ifrån honom.
Folkets larm tilltager; då höras klock-
ljud. Kobus förklarar att detär mun-
kames sång till påskens firande. Mun-
kar och präster tåga in på gatan bort
mot kyrkan, folket knäfaller, där de
gå fram under såDg, och efter att ha
klappat på kyrkoportarne inträda de i
kyrkan. Folkmassan stormar fram till
Albertus' hus och bultar på dörren.
Då skyndar Maria fram ställande sig
framför denna, att hejda hopen, som
vill bränna trollkarlen. Albertus, som
hör henne, frågar Kobus hvems rösten
är En engels", svarar han, som
nedsteg att rädda dighär." Maria vill
ensam gå in till Albertus, men folket
söker hindra det, då hon faller på knä
och sträcker mot folkhopen ett kors,
som hon burit om halsen. Det börjar
nu dagas. Folket drager sig tillbaka
i det Maria träder in. Albertus ser
nu också ihenne en engel blid, som
bringar tröst och frid", ehuru han ej
finner sig den engelns godhet värd.
Maria bestänker rummet med vigvatten,
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Carte dor.'"^^^^^B

53 CHAMPAGNE.
1

J,,CARTEMilziqualité exquise, ReeoltelBsofe
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"^serveras å alla förstad

restaurante?\ gj

Söderströms Café & Restaurant
Östra Henriksgatan N:o 1.

&** e. »»b Br0. Viner &Spirituösa.
Helsingfors LACK & POLITUR

Rekommenderas
FABRIK:

17 Mikaelsgatan17

Likörer Ledig annonsplats

41 rgi va ■ f i? n wr _-^__

Glogatan 3
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SOCIETETSHUSET.
Söndagen den 29 Mars kl. 5 e. m

JVi aiin é.
Entré 5O p

Program
Ouverture
Konstantin Marlos-Knap, Eqvilibrist.
Heinzelmännchen Ellenberg,
Familjen Noiset, 4 personer, enastående evolu-

tioner å monocycle.
Frk. Hedwig Braselli, Internationell consert-

sångerska.
Geschwister Victoria, sång- och dansduettister
Schmiedeliedchen Eilenberg,

8. Herr Otto Charlie, Ventriloquist
9. Marsch

Ändring af programmet iörbehålles.

Sexor å laHasselbacken serverasimat-
salen å 2:50 prix flxe.

Ledig annonsplats

Anj. Liidv. Hartwall. »QuadrantV
"'%''%'-%'"'%'-%.'%."

Mineralvattenfabrik
Helsingfors, Alexandersg. 26. B. F. StDckmamsTelefon 169

Ständigt lager af
SÖTVATTENIS. Depot å

rikhaltigaste lager af utländska och inhem-ska sorter, linierade och olinierade.Ledig annonsplats
Firmatryck utföres billigt

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL

é I@| Franska lifförsäkringsbolaget. ||

'i L'URBAII¥E. 1
Bolaget meddelar fördelaktigaförsäkringar af Walla slag. Genom samarbete med sjuk- och olyoks- (fiw

g») fallförsäkringsbolaget LTrbaine et la Seine bevil- fäovv Jas de försäkrade vid sjukdom och olycksfall sär- w
skilda förmåner, hvilka fullkomligt säkerställa så- (fågfi) väl den försäkrade och hans familj, som ock dei<< personer, med hvilka han ståriaffärsförbindelse wtor den oundvikliga förlust, som en sjukdom och #igm ännu mer en obotlig sådan eller en olyckshändelseg< medtora. Bolagetefterskänker nämligen, såsom all- W

SK
mX ,° eka

o
nt,premierna för hela sjukdomstiden och (JJS@ utbetalar »/, af kapitalet, om sjukdomen är obotlig Mg/ och resten vid dödsfall. b

«vi^° la.fet f'Urbalnes försäkringar äro därförsär- (fi§# St -n
rek°mmendera för herrar aifärsmßn, då Wm< u~s*~**, att skkerställa störreaffärsföretaggenom W

JK !l'PT?"1^ 6medan sjukförsäkringen motvärkar få
*& de ]?fsamma stönngar svårare sjukdomsfall alltid WIiagS^ftrlUer^o^^^ 1

era
Vfsentliga erfordras icke nå- W

© Ifstår frfn UtM endast att den försäkrade Watstar trån den årliga vinstandelen. fåg Generalagenturen: Helsingfors, Mikaelsg 1. S
Carl von Knorrlng\

hans boning är nu renad, och han skän-
ker henne sitt hjärtas bästa tack-'
därför. Maria uppmanar folket att
komma in och se, att doktorn ej är
någon trollkarl; i detsamma går solen
upp, klockorna ringa, munkarne ut-
träda ur kyrkan mötande en proces-
sion af präster, borgare och soldater,
sjungande en påskhymn. Albertus frå-
Agar Maria, om hon vill gå med ho-
nom till kyrkan, att han där må vinna
lugn och frid, samt om han sedan får
följa henne till henne-* moders hus.
Maria nickar blygt sitt svar, hvarefter
de hand ihand gå fram mot kyrkan.
Sången från denna faller å nyo in och
folket deltager i sluthymnen.

-4-*~

Notiser.
— Celebert gästspel å Svenska

teatern. Vi äro itillfälle att meddela
att underhandlingar sedan en tid till-
baka pågätt mellan Hr. Avg. Arppe
och fru Sigfrid Arnoldson-Fischhof om
ett kortare gästspel å svenska teatern.
Iden händelse att dessa underhandlin-
gar leda till önskligt resultat inträffar
divan härstädes efter sin S:t.Petersburg-
spjour imedlet af april. Hennes för-
sta uppträdande torde blifva iOperan
Traviata.

H:fors 1896, Hbl. Nya Tryckeri

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri &Konditori.

Helsingfors

Jouvin & C:o's
världsberömda franska

HANDSKAR
säljas endast hos

W. TAHT
N. Esplanadg. 37

Göhles gård.

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

(firefpapper

hos

Alexanders;igatan 15

Hedvig Braselli
Vi meddela idag porträttetaf en gammal be-

kant från Brunnshusets varieté, frökenBracelli, som
för närvarande uppträder å Societetshusets variété-
konsert-föreställningar härstädes. Fröken Bracelli
äger en klangfull sopranstämma, som hon behand-
lar med smak och elegans. Hennes Loin du Bal",
redan senast publikens favoritnummer, åstadkom-
mer fortfarande hvarje afton stormande applåder.

SOCIETETSHUSET.
Söndagen den 29 Mars kl. 8 e. m

V\onsert & j\jtonjöreställning.
Program

Marsch
Romantique Keler-Béla.
Vals Waldteufel.
Geschwister Victoria, sång- och dansduettister,
Frk. Hedwig Braselli, consertsångerska.
Muhle Eilenberg.
Herr Otto Charlie, Ventriloquist.

PAUS.

Marsch.
Konstantin Marlos-Knap, Eqvilibrist på 8 meter

högroterande apparat.
Em Tänzchen a. gr. Wiese . . .Eilenberg.
Geschwister Victoria, sång- och dansduettister.
Frk. Hedwig Braselli, consertsångerska.
Familjen Noiset, 4 personer, enastående evolu-

tioner å monocycle.
Slutmarsch.

Entré 1mk., länstol 1,50

Ändring af programmet förbehålles.
Sexor å laHasselbacken serverasimat-

salen å 2:50 prix flxe.

Ängbokbinderi
14 Eriksgi

Kontorsboksfabrik,Linj
tonage & Askfabrik, I
fordring, Eeklamskyltar

Mrkopp 4t

Velociped

Verkstad.
Hemgjorda papyrosser

*
v

iaskar om250 sta 2:50 p
st. å 1:25p.

■H'iöst. å 35 p
MlO st- å 15 p.

* n
% n

Jacob Reincke,
35 N. Esp/anadgatan 35,

Telef.1388.

C. E. Lindgrens
Borst & Penselfabrik

Hödbergsgatan 9,

Butik Alexandersgatan 46
Centrals hus.

Rekommenderar sina prisbelöntatiUvärkningar iparti och minut till
billigaste priser, återförsäljare er-nalla hög rabatt. Order från lands-orten expedieras prompt.

C. E. Lindgren

"Pleganta spetsar, bandJu och sidentyger billigt

hos Firma

H.Ellmin.
9 Alexandersgatan9.

in»» i

Realiseras
Orientaliska

Mattor, Draperier, Brode-rier, Turkiska bord, PufF
stolar etc. etc.

Boulevarrtsa;. 19-
Telefon 83.

Alvin Johansén

yt^TF.Sjöberg-s

Spirituosahandel
Cognac,

'Rom <&
Likörer.
Rehnska <&

Bourgunderoiner.
Trekanten 3.

Telefon 2066.
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K. A. Dahlins
Droghandel.

Glogatan 4,

"pdrag; köper och säljer aktier
er patentansökningar och re-
mland och de flesta andra land.

52 Alexandersgatan 52

Fabriken FENIX
atan14 Tel. 92leringsanstalt,Bokbinderi,Kar-Itelier för plansch- & kartupp-
■m.m

Aggfärger,
Fruktgeleer,

Fläckstift,
Äggtvål,

Parfymer,
Stärkelse m

>


