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F. FORSSTRÖMS CAFÉ
Festaurant & Billards.

16 VestraHenriksgalan 16
rekommenderas.

Dagligen stående frukostbord.
MIDDAG fr. 2-5 e. m. å l:5O.

15 biljetter 20 mk
JEnskilda rum. Soupers d la carte.

Beställnino å n incrc Kim agar & Soupéer emottagas.

10 penni.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Onsdagen den 26 December.

DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
Förlag af fotografier efter finska konstnärers arbeten.— =förlag af fkiska yyer.=—

Handel med fotografiska artiklar.
Fabiansgatan N:o 31. Telefon N.o 264.

N:o 49.
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SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 26 December 1894.

(dlnnanéag %3ul).
4 e. m.Kl

För första(61:sta) gången.

liiiiifffflifi,
Folk-komedimed sång och dans i4 akter indelade

i6 tablåer, af F. A. Dahlgren.

Personerna
Hr Arppe.
Hr Enberg.
Frk Widell.
Hr Nyström.

Wilhelm, hans sonß
Lotta, hans dottci-H
Prosten ....
Sven Ersson iHult, nämdomanM
Lisa, hans hustru I
Erik, deras son I
OlaiGyllby, förmögenbondeI
Brita, hans dotter I
Jan Hansson Tid sjön,torpareI
Annika, hans hustru ....I
Anna, deras dotter I
Anders, deras dräng ....I
Per, Sven Erssons dräng . .I
Stina, Sven Erssons piga . .I
Bengt på Åsen,
Nils Jönsson,kalladLöpare-Mssil^MMU^^M

en äldre bonde Hr Kiegö^H
En betienthos brukspatronen. .Hr Linderoos

Hr Malmström.
Fru Bränder,
Hr Uggla.
Hr AMbom.
Frk Holmlund.
Hr Lindh.
Fru Grunder.
Fru Castegren.
Hr Castegren.
Hr Swedberg.
Frk Tschemichin,
Hr Ljungberg.

Bondfolk,

Börjaskl.4 och slutas omkr.kl. " e. m.

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 26 December1894.

()\naandag Jul)
8 e. m.

För andra (52:dra) gången

Mispel iiBilisa.
Kl

Skådespel i4 akter. Svenskt original af Frans Hed-
berg. Musiken af Avg. Söderman.

Personerna
Birger Jarl till iSjelbo. . . . .Hr Malmström
Mechthild, hans gemål ....FruRiégo. I
Bengt Lagman, hans hroder . .Hr Berlin. I
HärvedBoson,jarlenshöfvitsmanHr SwedherJ
Magnhild, luvnKJiusrn^jnrlrm^^^^^^^^Bjß
Knut Algotson, riddare Hr BAégo,
Ingrid, hans husfru Fru Grunder.
Sigrid, deras dotter Fru Bruno.
Botvid, prior iWreta Hr Wilhelmsson,
Kol Tyniieson, Bengts stallare.Hr Enberg,
Sune, Bengts skrifvare ....Hr Ahlhom
Björn, Knuts gamla väpnare .Hr Lindh.
-w- T lii ■■ ■ ■. TTT « 1 fl

Inga, hans dotter Frk Widell.
Eiddare. Tärnor. Småsvenner. Knektar. Allmoge,
Handlingen föregåriÖstergötland, dels påBjelbo,

dels på och omkring TJlfåsa. Tiden 1261.

Orkestern utför
Förepjesen: Bröllopsmarsch . . .Söderman,
l:sta mellanakt:Svenska folkvisor . .Pahlman.
2:dra mellanakt: Kysk folkvisa . . . . ■

3:dje mellanakt:Nordiska visor och
folk-danser Söderman.

Börjaskl. 7,50 ocli slutas omkr. kl. 10,45 e. .111

Frk Holmlund.

Axel Ahlberg.
'Knut Weckman.
Aleksis Eautio.
Konrad Tallroth.
Niilo Stenbäck.
Oskari Salo,. Otto NärM.

/HemmoKallio.
IJisakki Lattu..Kaarlo Keihäa..Emelie Stenberg.
/"Olga Poppius.<Hilma Liiman.
(.Hanna Kunnas.

Despreaux, tanssiopettaja Knut Weckman.
Leroy, hoviompelija ......... lisakki Lattu.
Cop, suutari Hemnio Kallio.
Jasmin, Lefébvren hovimestari Taavi Pesonen.

Upseereja. Hovinaisia. Palvelijoita. Mamelukkeja.
Tapahtuu: Compiégnen Jinnassa Syysk. 1811.

O?ct avntaan k:lo 7. Tfäytiintö alkuii k:lo !/28 Ja Joppuui:lo V2II,
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SUOM. TEAATTER!.
Keskiviikkona Joulukuun 26 p:nä 1894

(2:sena Joulupäivänä,)
näytelläiin

ROUVA SUORA-SUU.
(Madame Sans-géne.)

3:näytöksinennäytelmä ynnä proloogi. Kirjoittanut V. Sardou,
Proloogin henkilöt. Kirsti Sainio'

("Hilma Tähtinen.< Maria Rangman.
Ulimmi Lähteenoja.. Kaarle Halme..Axel Ahlberg.. Benjamin Leino.. Aleksis Rautio.. Hilma Liiman.
(■Kaarlo Keihäs,
<Oskari Salo.
iKonrad Tallroth.

K ansa a.
Tapahtuu: Pariisissa Elok. 10 p.1792.

Näytclmän henkilöt
Napoleon,Eanskan keisari . . .. . . .Adolf Lindfors.
Carolinc3.poltakuningatar\ s leonin /Mimmy Leino.Elisa, Luccan iaPiombinon > ;"„„";' < . ... ....

ruhtinatar / sisarla \Naemi Kalulajnjj
Lefébyre, marsalkki, Danzigin herttua .
Catherine, hanen puolirionHa,Danzigin liert^^^^^^^^^^^l

Kirsti Sainio.
BenjaminLeino.
Emil Falck.

Catherine Hubscher, pesijätär.. .
ToiiO" \
La liousotte > Catherinen apulaisia
Julie >
LefébTrc, kansalliskaartin kersantti
Neippcrg, Itävaltalainen kreivi . .
Fouché
Yinaigre, rummuttaja
Mathurin, pieni poika
Ya-lion-train i
Joli-coeur > Lefebvren tovereita
Uisont /

tuatar ...Fouché, Otranten herttua
Savary, Eovigonherttua
Mppcrir, Itävaltalainen kreivi, sotamar-

salkki

S-iini Marsån I
CanoiiTillc [■ upseereja
Lanriston
Duroc

'
Corso, ltalialainen ritari

SartiT* } karaaripalvelijoita . .
Itustau. Mamelukkien päällikkö. . .
Jtoiiva Biilow, keisarinnan kamarirouva
Kom» Vintimllle "j
Konva CaniBy > hovinaisia
Konvn Sarary )

tillhandahållas ANVISNINGAR (presentkort) å

lålåSlilillli Ti" julen samtliga våra articklar, särskildt å
FÄRDIGA DRÄKTER

Lorens Malmströms
HERREKIPERINGSAFFÄR

(tnidt emot Kapellet)
rekommenderar sitt för saisonen moderna och nya
lagerien ärad allmänhets benägna hågkomst.

Specialitet nyheter iCRAVj-TTEK.

SKRÄDDERIET
MATTI RINTALA

Alexandersgat. N:o 48.
Af sorteradt fager inhemska och utländska ty-

ger tillverkas mlsittande kostymer.

J. H. WICKEL
VINHANBEL.

dlrrafis cftunseli
prisbelöntpåmångautställningar, sistp,

världsutställningen iChicago.

«@ Guldmedalj1890. &■

Stor Realisation,
tillbetydligt nedsatta priser af

Theater-,Res- & Marinkikare.
Barometrar & Thermometrar.

Ritbestick m. m.
Paul Dettmann.

Optiska Magasinet.
N. Esplanadg. 37.

Vöslauer Goldeck!
Dessa utmärkta rOd-viner, enligtkemiak analys

äkta,rena naturvinor, hvilka såsom bekant använ-
das vidutländska kurorter såsom synnerligen hal-sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-
ras numera å alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus,

AXEL PALMROOS
Vtnaffåi.

Lager af fina äkta Viner
Gognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320.

Tekniska uppdrag af alla slag
utföras af9iner & Spirifuosa

Tekniska Byrån SEPPO,
4 Wilhelmsgatan 4

Telefon 1803.
Kaserngatan 48,

—
Telef.349.

b^Tr ir Qiåhihpro-KryaateUernärltr'upp'FOTOGRAF °<—
■>H* P=° A. H». OtaillDerg Helsingfors, Alexandersgatan17. ■*- W A V-/ V* . -^
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franska XiJ/örsäkringsbolagetilUålll jVlikaelsgatan i.
Maskin- och Elektriska anläggningar6. V. samt

Specialaffär förblomsterkort
och portmonnäer.

Största lager af
t/o/-, Nyårs- och Gratulationskort,

"Portmonnäer ochPlånböcker,
hvaraf nyheter nu inkommit.

Oskar Fröberg.
48 Kaserngatan.

OAFE DIT lÖBB
So fie gatan 2.

Serverar smörgåsbord,Vi* '/iportioner, saltabiten,
Varma & kalla sexor,till billigapriser.

Öl 2péu seidlai,
Nybeklädd &Väijusterad biilard. Nya bollar. Goda köer.

6ustaf j^lomqvisl



IJULIUS SJÖGREN |
K Mikaelsgatan4. Centrals hus.

IYlle- och frikofvaruaffär.I$ Välsorteradtlagrer. Billigapriser. $

c£i//örsäl^ringsaktiebolaget|

£ifforsäfiringar é JBifränfor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

faffonißUka lattudihi,
Nya böcker:

Juhani Alio, Vakta 2:25. Tavaststjcrna,Kvinnorege-
Stanley J. Weyman, Gref- mente. Roman från fln-

vinnanRotka. Historisk ska landsbygden I&II 6'75roman från det trettio- Sigurd,PatronJönssonsme-anga krigets tid I&II 5:25. moirer. Berättelser,Spar-Arrede Barine, SonjaKova- lakanslexor och skizzer 4-90levski. En lefnadsteck- Gustaf Scliröder, GamlamnS 1:20. minnen 5.25Richard Sayage, Lilla frö- Elise Polko, Harmonier 416."kenfr.Lagunitas. Roman Georges Ohnet, Förbarnetsfr.Kalifornien och Paris 3:75. skull 4.59Bust Koest, Säfve. Kurt & Emil Marriolli PörbJnden
*

C:o. Nutidsberättelse 4:15. kärlek 3-75Georg JTordensyan, Silkes- BoukinChandra Chatterjee,
M

kanmen 2:65. Det giftiga trädet. EnMaarten Maartens, Joost hinduisk roman 1-90Avelingks synd ■ 3:75. O. S., Sällsamma händelserT]iBreSallberg,Kring;Lång- ur en läkares lif 3-75vedsbrasan. Humoresker Peter Nansen, Maria. Enoch skildringar 8:-. \ bog omKéerlighed. 3:75.

Prenumeration emottages

Portfolio de Photographies des villes, paysages
et peintures celebres, rassemblées par John L.
Stoddard

Arbetet, som i utlandet funnit enkollossal spridning,ut-
alten a au p. Hela verket kommérattomiätt^zßfl

vyer från verldens förnämsta trakter.

Vaseniuska Bokhandeln.

Östra Henriksgatan 13. Telefon 1866

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Onsdagen den 26 December.

Program:

Ouverture till op. Zampa Herolä,
Hochzeitsreigen", vals Bilse,
»Julklockor ", för stråkork, (ny) . Tadetvald,
Rapsodi N:o II Liszt.

PAUS.
Ouverture till Oberon Weber

Servais,6. Fantasi, för violoncell . ,
(Hr. A. Martin),

7. Le Cid", balletmusik . . Masseket,
Castillane, Andalouse, Arragonaise, Aubade,

Catalane, Madriléne, Navarraise,

PAUS.
8. Drömbilder-fantasi Lumbye,
9. Ballade ur op. Kung Karls Jakt . Pacius.

10. Maznrka ur Coppelia Delibes,

Obs.!NästapopulärakonsertimorgonjTorsdag.

\ \

Dndervlsning ipianospel mÄ %anuS,r St. Robertsgatan n:o 39.

■å Franska Lifförsäkringsbolaget KIlurbainel
lä meddelarfördelaktigaste lif- ochkapital- JUförsäkringar af olika slag. Särskildt må KlM framhållas de sä eftersökta baniförsäk- BlWjt ringarna. L'Urbaine är fortfarandedet ISim enda bolag, sommeddelar uppskjutnalife-Bi

H^^Kar att vid 21 års ålder träd"kraft utan alla förbehållredan åt barnfrån det första lefnadsåret.
&ar( von tffinorring.

Kontor: Mikaelsgatan 1.

J. E. Lundqvisfs |j
j$ Pälsmagasin. |
W Största lager af färdig-a pälsvaror. &é*|» Herrpälsar af bästa material.

Erkänd specialitet: Moderna Roton- 3)
X der. Lagret af Pälsfoder och tyger iör T)
T utförande af beställningar särdeles rik- |j]
W haltigt. Capes, Peleriner, Kragar, Muf- WV far, Boa's, Mössor,Baretter, Vinterhand- 4^|8 skar, Sportvantar (Kintar) m. m. allti £4,ftk största urval. V)
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iJODKGA F.SPANOT.A
Helsingfors.

Försäljningi parti och minut af endast äkta utländska
WIN E R &

SPIRITUÖSA.

hagelstams Gofifianåel-
Finska novellister' iiilh in1 i ||i i iil i, i i
Turgenjew, Muran. „ -J
Ingman, En l)cmdehölding|
Vera Hjelt, Mellan läxan och leken — 1:75
soldan- Brofeldt, Finsk bilderbok — 2:25.
Westermarck, George Eliot — 3:— .
Geijerstam, Nya brytningar — 2:25.
Lagus. Förklaringar till Fänrik Ståls sägner
Konstnärsgillets Julblad — 2:50

2:90.

3:75

1:50,

W Glötfritnings-apparater y&
t*> \ Jemte alla glödr.tillbehör. *^

Rjtmaterialieharirlpln &M

a
to

—
-§- Kontor Fabiansgatan N:o 8. Tel. 916. -*—

Frédéric Franpois Ghopin.

Glogatan 3

i5
3

TT

Från Chopins ungdom.

Iföräldrahemmet,

Sex mil från Warschau ligger byn
Zelazowa Wola. Idenna grefve Skar
beck tillhöriga by föddes den 1mars
1809 Fredrik Chopin. Hans far, som
invandrat frånFrankrike, hade der upp-
rättat en privatskola, och flyttade sedan
till Warschau.

Under sin tidigare barndom varFre-
drik mycket känslig för musik; så fort
han hörde någon sådan brast han i
gråt och hade svårt att lugna sig. Snart
visade han emellertid en så tydlig för-
kärlek för pianot, att hans föräldrar
funno sig manade att låta gossen er-
lålla undervisning ipianospelning. Ef-
;er några år gjorde han häri så ansen-
liga framsteg, att man iWarschaus
salonger öfverallt talade med beundran

erom.
Då man den 24 febr. 1818 föran-

staltade en konsert till förmån för de
fattiga, infann sig Kosciuszkos forne
adjutant Niemcewicz hos gossens för-
äldrar och bad ieget och flere andra
lögt stående personers namn att den
ännu ej fullt nioåriga virtuosen skulle
medverka vid konserten. Man kunde
ej afslå denna begäran, och det första

steg Chopin tog på sin konstnärsbana
togs sålunda ivälgörenhetens tjenst.

Ett par timmar innan han skulleuppträda stälde man Frycek", såsom
han vanligen kallades ihemmet, upp
på en stol för att värdigt kläda honom
till hans första uppträdande inför en
talrik församling. Barnet fröjdade sigmycket öfver sin vackra rock och syn-
nerligast öfver den präktiga kragen
som han fick på sig.

Efter konsertens slut blef han om-
famnad af sin mor, som ej bevistatdensamma, och då hon isamma stund
rågade honom hvad publiken tyckte
)äst om, svarade han raskt:„O mamma, alla tittade bara på minkrage!" —

Ett bevis på hur litet hög-färdig öfver sitt spel gossen var.Efter denna afton sletos de förnäm-
sta aristokratiska familjerna om under-barnet och betraktade den talangfulle
gossen som en prydnad för salongen.

Med hvilken ihärdighet Fredrik ar-betade för att på pianot öfvervinna detekniska svårigheterna finner man af
meddelanden från ögonvittnentill dessahans studier. Fängslad af välljudet i
ett utsträckt ackord, hvars toner hanslilla hand ej kunde gripa och anslå på
samma gång sökte han efter ett medel
att kunna bibringa nödig utsträckning
åt fingrarne och gjorde sig en inrätt-
ning att sätta mellan fingrarne för att

i
4
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SVENSKA TEATERN.
Torsdagen den 27 December 1894.

För tredje (67:de) gången

JJUiMKT"
(Mamzelle Nitouche")

Comédie-opérett i3 akter (3;dje akten afdeladi2 ta-
"

blåer) af HgriMeilhac och Albert Millaud. Öf-
versättning. Musiken af Hervé,

Personerna
Grefve de Chateau-Gibus,Ma-

jor vid 27:de dragonre-
Hr. Malmström,gementet .

Femande deCham- löjtnanter
vid sam-
ma rege-

mente.

Hr. Castegren,
Hr. Uggla.
Hr. Enberg.
Hr. Biégo.
Hr. Linderoos,

(Jiistavo,
Robert,
Loriot, korporajH
Eu dragon . .^^^^^|
Celestin,orgelnistiSvalornas

Hr. Wihelmsson.kloster
Direktörenför teaterniPont-

arcy Hr. Ahlbom.
Hr. Nyström.
Fru Castegren,

I W
Denise deFli^gnjS
Priorinnan iSvalornasMU<^|
MB^ter'^. !FraGrröndeißßMj

rFrk Tschernichin.
Maktriser vid toa- JFrk. Gerasimovitsoh
BtcrniPontarcy |Frk Berglund.

HHHHHH iFrk Hellman.

Corinne,
(Jimblette,
Lydie,
Sylvia,

KlosterPensionärer. Aktriser. Dragonofficerarem.fl,
Händelsen ioch inärheten af Pontarcy,

Börjaskl. 7,30 och slutas omkr. kl. 10,80 e. m.

;^^^fe^^
Stor nyhet.* Genom ett
PATENT

Sjip tillhörigt den af oss representerade firman |$g
||BayliSS Thomas & C:0 (Coventry,England)!!
||!!! Velocipedens sförsfa jiende — !!!!||
mi !

—
siiminqen

—
oskadiiqq|ord!!!f|

HExcelsior maskinerna för 1895. pil Axel Wikllllid, Hjalmar Fellman ||
ÉÉ Generalagentoch inne- Wladimirsg. 19
SS-, °n -. j, ,1 telefon 758. SS<|K> hafvare af hufvudde-
ägpoten iCentralpassagen.
1KJälK^^^^^J<lsy«^4KmJ^*/^s^s^>ä^JäW'

m m
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-r En Oingcrs syraaskin a

p^i Jöljd a/ sina utmärkta egenskaper
Iden nyttigaste julgåfva.
|Fabrikens40-årigavärksamhet, dendär-
under vunnaerfarenheten förbundenmed
en ständigt tilltagande produktion —
öfver 600,000 symaskiner per år — samt
de pä. alla utställningar erhållna första
pris är en säker borgenförsymaskinens
varaktighet,

Kr.Xr. C3tra,slxo*r,
39 N. Esplanadgatan39.

Äldsta symaskinaifär iPinlandil

SUOM. TEAATTERI.
Tuorstaina Joulukuun 27 p:nä 1894.

näytellään

CHARLEYN TÄT I.
3-näytöksinenhuvinäytelmä. Kirjoittanut Brandon&

1 Thomas. SuomentanutKaarle Halme.
lENKILÖT,

Översti Francis Chesney, ollut
Kaarle HalmeIntialaisessapalveruksossn^B^B

Sl<'|>llt'li Sjtattipral, usi.iii.ijuju <>x^^^^P^^|^^H
t fordissa Taavi PesonenJ
Jack Cliesney \ ( Konrad Tallroth
CkarJey Wykeham ( TlioppilaitaI Oskari Salo..
LoordiFrancourt |Oxfordissa jJKnu^^^okm^.Bobberley j H
Brasset, Jackin ja Charleyn paLB

lisakki Lattu.
Donna I \ \\\ n i lin "B^B^^M^Btäti "Mimmy .Leino|
Amy, Spattigalin;nepa Hanna Kunnas
Kitty Yerdun, SpattigalinholhokkiKirsti Sainio.
Elli Delahay Hilma Liiman.
Spattigalin palvelija Otto Närhi.

Tapahtuu: Oxfordissa.

Postikonttorissa.
l:näytöksinenhuvinäytelmä. KirjoittanutE.Kiljander,

Sviomalainen alkuteos.
Henki1ö t.

Postinhoitaja
Kirjuri . . .
Postiljooni .
Kauppaneuvos
Talonpoika.

lisakki Lattu.
Knut Weckman,
TaaviPesonen.
Emil Falck.
Otto Närhi.
Aleksis Rautio.Kuleksiya kauppias

Kaupunginpalvelija
Helmi Olga Poppius.

Mimmy Leino. 1
Naemi Kahilainen.
MimmiLähteenoja,

NeitiEufrosyne ..
Talonpoikaisvaimo
PaiTelustyttö . .
Yleisöä.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alkaa k:lo V2B Ja
loppuu Va 11 j. p. p.
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Z GRAHN,HEDMAN& WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA.»CTS. &T—

J. Suhis Skrädderi Stora Robertsgatan N:o 3,
utför alla till yrket horande arbeten fort och billigt. / ,0 // ty /Oskar/ &/kr/Levins/*l^ /

/ &7/iskyld
L <& /Eetoinnieiiäeras

detbästa.

Q)

B
C

Telefon 1193.

C^£«xx"fc>3ri:o.i jrosjta.TLxra.xjLt
i»©3s.oxKi3Qa.©x3Lc3L©r«i.s.

AftonkonsertC
o

Alla dagrar.
||Aj |f■■

latinSöte Hots! Kamp. fr. kl. 9 e. m.
af

pamkapellet flora".

K DU BOUZET. COGNAC.
nen, hvilka på hans bön följde honom
med ljus ihänderna till salen. Sedan
familjen Chopin fått sig ett godt skratt
åt de olika och besynnerliga ställnin-
garne hos de sofvande satte sig Fre-
drik till pianot och slog ett dundrande
ackord, så att alla förskräckta rusade
upp utan att veta hvad som skett. En
hjertlig skrattsalva utgjorde finalen i
det musikaliska skämtet.

avari direktören naturligtvie spelade
ojalten. Klädd i burgundisk riddar-
drägt och med ett slagsvärd, lika långt
som han själf, vid sidan, dundrade han
väldeliga och framkallade åskor af bi-
fall från de goda N-köpingsborna.

spärra ut dem och hade denna på sig
äfven under natten. Det var icke för
ärans skull eller iafsigt att med nya
svårigheter öfverglänsaandraisitt spel,
som han gjorde detta, utan derför att
han märkte skilnaden mellan bundna
och upplösta ackord, dessa utgjorde
sedermera en karakteristisk sida hos
Ohopins kompositioner.

i sina verk uppenbara en originalitet
större än man hittills har sett."

£ När faderns elever stälde till för
mycket väsen ihemmet, behöfde Fre-
drik bara sätta sig till pianot och ge-
nast afstannade larmet liksom genom
en förtrollning.| Upplysningsvis bör nämnas, att vid

den tid, som efterföljande lilla episod
inträffade, brukades ännu mycket ofta
s. k. changementer å scenen.

En afton då professor Chopin ej var
hemma, uppstod ipensionen ett förfär-
ligt spektakel. Den närvarande läraren
Barzinski visste sig ingen råd, då till
lycka för läraren, som redan var ihög
grad nervös, Fredrik inträdde isalen.
Utan att länge besinna sig bad han de
stimmande att sätta sig, ropade in dem
som stimmade utanför salen och lofvade
dem att, om de höllo sig tysta, impro-
visera en intressant historia på pianot.
Genast blef det tyst som igrafven.
Fredrik satte sig till pianot sedan han
släckt ljusen. Han berättade huru röf-
vare närmade sig huset, huru de på
stegar klättrade upp till fönstren men
genom buller ihuset blefvo skrämda.
Istörsta hast flydde de bort, in iden
djupa, mörkaskogenoch inslumrade der
under den mörka stjärnhimmelen. Han
spelade allt saktare och saktare, som
om han haft för afsigt att söfva de
unga åhörarne, och höllpå dermed tills
han fann att den ene efter den andre
af dem verkligen slumrat in. Ljudlöst
lemnade den unge konstnären salen och
smög sig in till föräldrarne och sysko-

1 Den utomordentliga kompositionsta-
lang Fredrik visade föranledde fadern
att låta honom få undervisning ikon-
trapunkten, så mycket som förberedel-
serna till inträdet iWarschaus lyceum
medgaf. Någon afsigt att låta Fredrik
utbilda sig till konstnär var då ej i
fråga. Nikolaus Chopin träffade det
bästa val då han bad sin vän Elsner
blifva Fredriks lärare. Intill döden
voro sedan läraren och lärjungenihän-
gifven vänskap förenade med hvarandra.
Då man gjorde Elsner uppmärksam på
att Fredrik ej rättade sig efter de van-
liga reglerna, att han endast öfverlem-
nade sig åt sin egen fantasi, som ej
tyglades af de allmänna reglerna för
musik, svarade den hedervärde konser-
vatoriedirektören:

Eidån till femte akten går upp för
en dyster skog, och in på scenenstör-
tar bjelten-direktören, hack ihäl för-
följd af en skara spanska soldater,
hvilka inom kort förpassade honom till
de sälla „jaktmarkerna" hvarefter sol-
daterna, efter väl förrättadt ärende för-
svinna från scenen, Där ligger nu
gubben i sitt blod, väntande på att,
såsom pjesen föreskrifver, några af
hans trogna skola skynda till för att
transportera honom ut ur skogen. Men
ingen af de bägge „trogna", (hvilka
roller utfördes af B. och F.) behaga
infinna sig, hvadan detolyckliga ?,iiket"
får ligga där.

Kuliss-skvaller
Teaterhistorier från Sverige berättade

af Bgk
11.

O)
S

Teaterdirektör X., känd för sin små-
aktighet att vid minsta förseelse från
sina sujetters sida tillämpa pliktregle
mentet, gästade en gång N-köping.
Ett par af de sämst aflönade manliga
medlemmarne af hans sällskap råkade
en förmiddag komma ett par minuter
för sent till repetitionen, hvilket gafhrr
direktören anledning att öfverösadem
med en skur af förebråelser och dazu
pliktfälla dem tillför deras förhållanden
ganska stora belopp. De unge män-
nen, (vi vilja kallademB. och F.) upp-
retade af gubbens småkittslighet, svuro
att hämnas.

i
Efter att ha blinkat åt båda sidor,

men utan resultat förlorar hjälten tåla-
modet och frammumlar, dock tillräck-
ligt högt för att uppfattas af publiken— följande vackra tirad:

rHvar katten håller ni hus, era gö-

,,Låt honom vara. Han går inte den
vanliga vägen emedan hans begåfning
är så ovanlig. Han håller sig inte sä
strängt till den gatnla ärfda metoden;
han har sin egen och han kommer att

Ett tillfälle därtill yppade sig snart.
En afton gafman enstor nröfvaropera", kar?"

i
4
3

So>°fl<ort å 1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele- M f|l |^ T K R j\T
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"EK Yerldsberömda kvaliteter.
AXEL WIKLUND

%(4
Generalagent i Finland ii ||GULD |a silfver ; Medaljerna,Thomas & C:o Excelsior Works &&Bayliss

BRONSCoventry, England. ii im

W. AHLFORS Rumtelefoner
ochKyrkogatan 12. Telefon 1001,

Elektriska ringledningar
uppsättas och underhållas
billigast af

Lager af gamla, goda,bevisligen
verkligt äkta viner,direkt

importerade från l:sta
Klassens firmor.

TEKNISKA BYRÅN SEPPO,€xtrafin )\rra)^s punsch.
Äkta Cognac, Rhum, Arrac

och Likörer.
l^aserngatan 4-8,

Telef. 349.

YO S T
Skrifmaskiner,-PRAKTISKA,

Enkla &
HÅLLBARA-

Försäljas genom o
TEKNISKA BYRÅN
SEPPO,

Kaserngatan 48.

FörentaStaternas
Lifförsäkring-sbolag1

NEW-YORK.

"Ernst bolländer
Generalagent för Finland.

Mikaelsgatan 19. Telefon 1843

JOUVIN & C:o's
världsberömdafranska

HAIDSKAR
säljas endast hos

W. TAHT
N. Esplanadg. 37

Göhlesgård.

Ledig annonsplats
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K. Å. DAHIHT.
PARTI-FÖRSÄLJNING.

af
Itroguer, Kemikalier
Farmaceutiska Preparater.

Apparater,Utensilier,
Gummi-varor,

Parfymer, Tvålarm. m.
O-log-a.ta.3a.-i.

En skallande skrattsalfva från pub-
liken belönar denna för en bloddry-
pande tragedi något främmande replik.
Emellertid synes den ha gjort beräk-
nad effekt på en af „gökarne", ty ge-
nast inrusar 8., tar tag ihjältens ben
ock börjar släpa „liket" mot högra
kulissen, då — o ve' — regissörens
klocka ljuder till tecken för change-
mentet,

Detta försiggår, och ,,liket" ligger
nu inne ien praktfull upplyst riddar-
sal, altjämt med benen hvilande i sin,,trognes" händer.

Ånyo en skallande applåd, och då
finner ändtligen den andre göken"
för godt att pallra sig in och bistå sin
kamrat med att gnoga ut direkrören-,,liket" alt under detpubliken är färdig
att kikna af skratt åt denna unika upp-
lösning på tragedin.

Om denna yttring af de bägge unge
männens hämd stämde direktören för-
troligen mot B. F. förmäler ej histo-
nen

Notiser.
— K.Dramatiska TeaterniStock-

holm har till spelning antagit tvänne
nya svenska original:nUnge grefven",
komedi i3 akter af Knut Michaelson,
och „Stackars flicka11,komedi i1 akt
af Anna Wahlenberg.

— Georg Norrby, den högt aktade
svenske skådespelare — veteranen, som
ännu förjnågraår sedantillhördek.Drama-
tiska teaterns stamtrupp — han hade
sin afskedsrecett därstädes på sin födel-
sedag den 7 December 1892 — fylde
nämda dag vid snart sagdt oförmin-
skade själs- och kroppskrafter, 78 år.

—
Esmanns nya stycke. Teatrar-

nas censor och justitieministern iDan-
mark ha konfererat angående eventuelt
förbud mot att uppföra Esmanns nya
stycke Den stora maskeraden", som
är antaget till spelning på Dagmartea-
tern iKöpenhamn.

Modernt lager:
Spetsar,

Band,
Plysch,

Sidentyger
m. m. ytterst billigt hos

H. ELLMIN,
Alexandersg. g.
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zJCemgjoréa cßapyrossar
ias/car om st d 2: 50 p
i „ 25 st. å35 p.

Jacob Reincke,
35 /V. Esplanadgatan 35.

Cdef. 1188,

Ledig annonsplats.

Rök

PHOENIX" papyrosser.
Obs! pen angenäma smaken.

G. A.Nyström& C:o.
Gräsviksgaian N:o 7.

Telefon 1528

Helsinsrfori

Ledig annonsplats.

3matra~J3lumen-Seife
N:O 4711

från Ferd.Miilhens,Köln.
1mk. per stycke, 3 styc-
ken ielegant ask 2 mk.
50 p.

M. Gestrin.
Mikaelsgatau1.

f. d. Böckermanskahuset
ingång från portgången.

CARL BERGROTH
Alexandersgatan 21,

t.lies.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och
Likörer

till billigaste priser.


