
Telefon 2022.'
Försäljer Spanska viner från varldsfirmanJ. Ba-

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

Butik: V. Henriksgatan 18

Telefon 2022,
Vinerna ha blifvit undersöktavid H:ofrs undersökningßstation

lör lifsmedel och befunnits vararena oförfalskadenaturriner. Ana-
lyserna finnas till påseende.
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FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT AR 1827
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen

Kontor OST. ]MC«*s^ssiSoLSS4ata,xi. N:o 1. Telefon 231.

[gas med tacksamh

utsfäfining
Tel. 883.

Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnader
m. fl. handslajdalster. 'lillbehör för glödriU
ning & snidning s. 3. mönster. färger^taxniJ

3or, vax ni. m.
Beställningar eiiu>;^^H

rinsk .l\ons(sl'öjJ
Mikaelsgatan

Sultana.
Lätt papyrosstobak a 70 p:ni

Ernst Bruno
hos

Juho WJrtanens
JBÄO AFFÄR.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon,Prima

guminigalosclier, äkta Collanolja m.m.

C-f-ö TV T TI Mi FcnlannHn lssta kl.Fotogr.atelier. Ele- -&Iförhållande till arbetet *
\r ! r\TT*PTIi\ f\ R I Cäpictliauy. cm, ganta porträtt ivisitkortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri -* M " *&J A tvAXViC^XJ^, rCafan/s Avs; Q pr dugsin> gen iHelsingfors.

<£rogram~<slaået
/Bad\

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

N:o 114.

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 27 Maj 1896,

kl. 7,30 e. m.

Fru Helga Hovings
jJfewÄ

För fjerde (10:de) gången

Kära slägten.
Lustspel i 3 akter af Gustaf Esmann. Öfversättning

fråu danskan

Personerna
Grosshandlar Friis : . . .Hr Riégo.
Elise | fFrk Paldani.
Emily I, ,
Ida Hans barn iFru BMgo.
Jakob J {Rv Runsapn.
Randall, vice konsul giftmedElise Hr Malmström
Klas af Leijonstam, friherregift med ■

Emily Hr CastegreiJ
Valdemar Nyström, löjtnan^^£o^^^^^H^M
Grefve Maasenhjelm Hr Wetzer.
v. Schöldpadda Hr Henning,
Grosshandlar Ludvig Hr Ahlbom.
Thomsen, bokhållare I , „.., (Hr Beckman.
Andersen, betjent / os £ms {Kr Nyström.

*) Emily

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

Se biljettpriserna å andra sidan

Fru Helga Hoving
har idag sin recett och därmed är hennes gäst-
spel å svenska teatern afslutadt. Vi frambära här-
med vår tack till den älskvärda skådespelerskan
för denna korta sejour och hoppas att rätt snart
få hälsa henne välkommen åter.

Hr Berlin,

Fru Helga Hoving

10 penni.

Tidning för Helsingfors

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

Onsdagen den 27 Maj.

Jyaisaniemi Värdspus
Rekommenderas!

Musik utföres hvarje sön-
dags eftermiddag af Nylands
bataljons musikkår.

1896.

SUOIH. TEAÄTTERI.

Keskivilkkona Toukok. 27 p:nä 1896

FRANSKA LIFFÖRSÄKRINGSBOIAGET LURBAINE.
Generalagenturen Helsingfors, Mikaelsgatan 1.

K-n c* A. °1 t t FörstaAteliern 1tr. upp. (Vanliga priser. Pnsbelönt iParis.) -" /->^ nn>-v -q * -w~*

jHi. Olb£L ilIDÖTS? Andra Ateliern4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). 2? KJ X \J VJTJK .Ok.J?fwwMj&AAP^f^x^ Helsingrfors, Alexandersgatan17.

J. H. WICKELS
OTMKIk

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

duyWacjasin
tyamfiappor, jacquQiier,

soirés, visit i
siåenvaror, ylfatyger för
fivaréagsåräfiier.

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

Damskrädderi under utmärkt ledning.

Helsingfors IMnten
2 Mikaelsgatan 2

telef. 491

Servering af

Gorma portioner
KaffeHy The

AXEL PALMROOS
T7"l■n.a.ffa.r.

Lager af fina äkta UJiieP,
Cognac, Likörer & Rom.

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320,
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Ledig annonsplats.

é&ranét é c&lomGerg.
Specialitet, Velocipeder och Skidor,

""-!___!U ___'._'; :;.-__i'''
'

ROVBr^fabrikanten j j£_ Starley är Englands äld-
sta velocipedfabrikantoch skaparen af den
nuv. velooipedtypen. Hans valspråk är allt
af det bästa.

StVrifl är icke allenast Österrikes utan äfven konti-
nentens förnämstavelocipedfabrik.

Cl6WBl(flflll"maskiiierna ridas af den förnämavärl-
den iAmerika.

SUHbfi2HHS sakna sitt motstycke iprisbillighet.
Opßl" maskinerna äro Tysklands bäst ansedda \velo-

cipeder

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

Ett års garanti för Dunlops och Schiönings
prima luftringar.

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

Brandt & Blomberg
V. Henriksg. 18

Från l:sta Juni, Mikaelsg. 19,

SVENSKA TEATERN.
(Fort;--, från li^ta sidan'.--

Biljettpriserna äro

Länstolar
Parterre n:ris 'A'i— 72

k Fmk 4- —
» .-. .3:-
-,. „ 2

-
50„ ; 2:50

, „ 20:—Parterre-gaIlen^JParterre.-avantscen
stycketals 3-50

3: 50
Första riKlcn^^^nH
Första raden . .
Andra radens avantscen^^M
Andra radens fond .
Andra radens sida, framplats

stycketals

1:50
1:50
1: —
6: —
1:

—„ „ öfrigaplatser
Tredje radens avantscen....

stycketals
Tredje radens fond

sida
galleri

Ob.is! Teaterns biljettkontor är öppet repre-
sentationsdagarna söcknedagar från kl 9f. m. - 3
o. m. samt från kl. 4 e. iii., sön- och helgdagarkl
9— lo f. m., I—21 — 2 midd. samt från kl. 4 e. m äfven-
som de dagar representationer icke gifvas, från kl
12— 3 e. ra. Vid förköpförerepresentationsdagener-
lägges för hvarje biljett 10 procent utöfver priset.

Obs.! Biljetter kunna rekvireras per telefon
N:o 387 å tider, då-biljettkontoret är öppet.

\

_#*4v_S___l __^________^
ca^ A m̂Zc.c3 \*^sKtH-fc^J

\s£A^^

8FinskaJärnsängsfabriken.8
Enda specialaffär iFinland för Q

3 Järnsängar & Madrasser,q
|■ Betydligt billigare än de utländska. Q

Illustrerade kataloger på begäran,q
N:o 50 AlexandersgatanN:o 50. . Q

Emil Rehnberi

BODEGA ESPANOLA
Helsingrfej-s,

Försäljning:iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.
;*■-■
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__^__
__ r:fe^_r,'r t&z-
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■._,■

Specialitet
Pilthattar 10 mk. —

Silkeshattar 20 mk.-
P-ina lätta hattar — Chrlstys hattar,

l^cssor. —
Ss.epa.ra.tlcii.3T7-ä.rfcsta.a..

Barngarderoben.
Unionsgatan 28.

Telefon 1968.

Begär alltid
Helsingfors Rullgardinsfabriks
Rullgardiner

Säljas hos de flesta Kerrar Tapetserare
& Tapethandlare.

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

I. NEU HANN.
FABIIIK

HumlebergJ\:o 5. Telefon 1334
Försäljningslokaleri

Trekanten 3 (Spennerh hus) tel. 033. Södra
EsplanadgatanZ, telef. 928. Salu/tal-

len 70—72.

mMA&SA" n»ié_-_r iirn i "1"

mmwmwmåmmmmåwmmm

||Jäst blir ilängden alltidbilligast.M
ii Köp alltid en åk

IEXCELSIOR" I
j|j|så, är Ni säker om att få en god maskin. <||5
§!j% Obs.! Den kända reela, iiberala be-1^>|i handlingen. Obs.! |j|<
B Axel WSklund, u. . c „ 8||Generalagent och inne- Hjalmar Fellman
||hatvare.afExcelsiorde- W/Ä rj|8.19

poteniCentralpassagen ■&£

-________.

Gustaf Vasas" tonsättare.
Några anekdoter

Gustaf 111 kände Naumann dels ge-
nom flere tonsättningar af honom, som
befunno sig i konungens enskilda ego,
dels genom intyg af personer, på hvil-
kas smak han kunde lita. Bland dessa
voro grefve Fredrik Adolf Löwenhjelm,
dä svenskt sändebud i Dresden, och
hans grefvinna Augusta Börsen, en af
Kellgrens tre gracer och Naumanns elev.
De anbud, konungen genom sitt sände-
bud lät göra konstnären, voro kunglig*
iGustafs stil. Nauman hade nyss af-
islagit ett anbud från Fredrik iPreus-
sen och var för tillfället upptagen af
enskilda omsorger. Men Gustafs ädel-
mod och det lockande iatt upprödja
ett alldeles nytt fält öfvervunno hans
betänkligheter. Ijuni 1776 anlände
han från Dresden till Stockholm.

På uppresan hade han ett äfventyr,
nog komiskt att förtjäna omtalas.
Iden förstad, han mötte på svensk

jord — historien nämner icke hvilken—
mottogs han af en underofficer, som

frågade honom efter pass, stånd och
namn.

Då Naumann svarade, att han var
kursachäisk kapellmästare ochafkonun-
gen kallad till Stockholm, var det ho-
nom alldeles omöjligt att få sin exami-
nator att begripa, hvad kapellmästare
ville säga.

Förargadöfverdet onödigauppehållet,
utropade Naumann till slut:— Herre, jag är i sachsisk tjänst
och general fur alla kurfurstliga musi
kanter, och nu reser jagpå er konungs
begäran till Stockholm, för att exercera
alla kungens musikanter.—

Är det så, svarade underofficeren,
så kan visst ers excellens passera. I
gevär, gossar! Kursachsiska musikant-
generalen!

Hela vakten störtadeut och skyldrade,
och under med möda bibehållet allvar
for konstnären vidare.

På hemfärden, som gick öfver Dan-
mark, fick han ett oväntadt äfventyr.
På inbjudning af några vänner hade
han gjort en krok till Göteborg och
därigenom fördröjt sig några dagar.
Juni månad 1777 gick emellertid till
ända och därmed det sachsiska orlofvet.
Han skyndade därför till Helsingborg,
uppsökte en skeppare och afulade med

denne om öfverfarten. Allt var klart
och kapellmästaren skulle ajälf stiga om
bord, dä en officer vid den istaden
förlagdagarnisonen närmade sig honom,
bugade sig och ihöflig,men allvarsam
ton sade:— Som jag ser, ärnar min herre re-
dan i dag resa af. Det gör mig
ondt att nödgas säga er, att dettaicke
kan ske.— Hvarför icke? frågade Naumann
förvånad. Jag har brådtorn. Jag måste
i dag vara i Helsingör.— Nej!Istället får min herre finna
sig vid att för denna dag vara min
fånge— Jag, er fånge? utropade kapell-
mästaren förvånad. Det är ett misstag!
Jag är kapellmästaren Naumann och
mina pass äro ibästa ordning.— Det vet jag. Jagkänner fullkom-
ligt edert namn, edert stånd och edra
förtjänster och värderar dem högeligen.
Jag skall göra alt för att göra edert
vistande härstädes behagligt. Alla vår
lilla stads märkvärdigheter skolavisas er.
Så vidt möjligt är, skall man sörjaför
er taffel och ert nattläger. Ingenting
skall fattas er. Men ni själf kommer
icke härifrän idag.

— Herre, svaradeNaumann förargad
jag tackar er för er taffel och för att
ni vill föra mig omkring här. Jag vill
icke veta af nägotdera, utan vill resa,
och det genast! Var så god och gör
ett slut på ert skämt.—

På min ära, jag skämtar icke.
Skeppare, vid förlust af ditt fartygrör
du dig icke från stallet!

Ju hetare Naumann blef, desto lug-
nare blef officern. Till och mednägra
oöfverlagda ord af harm afhörde han
tigande. När hans fånge till slut för-
bittrad utropade:— Ha, om hans majestät visste, huru
ovärdigt man behandlar migidettanä-
ste! svarade officern leende:— Så skulle det icke en hårsmån
gagna er! Ty just på konungens ut-
tryckliga befallning är ni nu arresterad.

Naumann stod såsom fallen från sky-
arna. Han kunde icke fatta, hvarför
denna skymf vederfors honom. Under
sin vistelse i Italien hade han en gäng
blifvit inkastad iVenedigs inqvisitions-
hvalf. Han hade icke snabbare, allvar-
sammare, sorgfälligare öfvertänkt hela
sitt italienska lif, än han nu genomgick
sin vistelse iSverige. Hankundeicke
utfinna någon anledning, hvarförnågon
furste i världen skulle vilja häkta ho-

HARALD WASASTJERNAS Blomsterhandel, Boulevardsgatan i.

JULIUS SJÖGREN
Mikaélsgatan. é Centrals Au*.

Ylle-- och frikofvaruaffär.
Välsorteradt lager. Billiga priser.

£i//örsä^ringsaktiebolaget
IIIETA.

JSifförsäfiringariJSi/råntor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

Operakällaren. Middag* ■& Aftonkonsert. Table d'hotc å a la eartc.

—^ yK^T K^ IT V& W är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Alelier. För en
B

—
il A JCi aJ M. M]j M.E< I^l 93nta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14: —

arbete behöfvar ickp vara föranadt med höga p
1 Êl. StlGlogatan 3



rVKVIAIVIA Lifförsäkrings Aktiebolag iStettin FERD, stamer.
JLÄ'x"JB.Xml^ mJrm. Generalagentur för Finland, Richardsgatan 2.

A.O.Seeck,
Korffabrik,

Albertsg. 36.T.47.
Butiker:

Albertsg. 36,T. 47.
Skilnaden 4, T. 70.
Alexandersg. 36,

T. 71.

Stort & välsorterat lager

VelocipecTfillbehör
& SYMASKINER
hos Fritz Schröder.

Helsingfors— Åbo.
N. Espl.g. 37.

Obs.!Naumann'sutmärkta
fabrikat.

Parakan Salak Tee
ifrån

Parakan Salak Tee Onderneming Java Assam

JAVA-ASSAM
GedeponeerdFabrksm:

Säljas ide flesta välsorterade kolonialvaruaffårer
härstädes.

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

hälsan skadliga beståndsdelar, aromatiskt och väl-
smakande.

II Största garanti för ren oförfalskadvara,
säljes ioriginal förpackning pr Vio. Vso> V4l Va kilo.

ObSr! NETTO VIGT!!
111. Äkta Parakan Saläk Tee erhålles endast

genomundertecknads parti- ocli minutförsäljning vid
NorraEsplanadgätan 37.

KARL GOHLE.
Generalagent för Finland& Byssland,

MPililirrpii orr enuin2 punsch
1IIIIU1Ull Guldmedalj i Paris 1889,

Gambrini Restaurant.
P W Dolonrtpr Viner & Spirituösa

T W IIIIIN II 4 Wilhelmsgatan 4.U. TlillUlUUUUl Telefon 1803

J. C. Hffixmontan \i. 0 C " -x
Innehafvare: E.*** V^ jpmtUOsa.

Franska sjuk- och olycksfallsförsäkringsbolaget

LTrtai et la Seine.
Generalagentur: Helsingfors,

llVlilsLsiolss^tfx:! . 1.

27£
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Annonsera

Fredr. Edv. Ekberg.
Bageri & Konditori.

52 Alexandersgatan52
Helsingfors

Ledig annonsplats.

Carl j3ergroth.
Alexandersgatan 21.

T. 750.
Stort välsorteradt lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
såväl på originalflaskor som litervis
från fat.

0. ÖLÄNDER
>

3>

Skilnadstorget 2.

(t CD

nom. Allra minst skulle det väl vara
den, som för så kort tid sedan gifvit
honom så utmärkta prof på sin välvilja.

Grubblande häröfver, hade han icke
märkt, att den ledsamme officern lem-
nat honom och att han gick ensam på
stranden. Plötsligt såg han en stor
figur insvept i en vid, fotsid kappaoch
med hatten nedtrykt, så att ansigtet
doldes, komma emot honom. På ett
par stegs afstxnd räckte den gåtlika
gestalten ut sin hand och ropade half-
högt

Bon jour, Ampluon!
På tonfallet, helsniDgen och benäm-

ningen igenkände Naumann konungen.
Han ville kyssa konungens hand,

men denne vinkade med ett finger
och sade

Silence!
Därpå steg han i en fiskarbåt, be-

mannad med ett par, tre karlar,holken
tycktes vänta på honom. Sjön gick
temligen högt och båten var helt liten,
men roddarne arbetade sä flinkt, att
han snart försvann ur sigte.

Emellertid hade officern infunnit sigoch med ännu fogligare ton än förutyttrade han:
Inom tolf eller femton timmar är

m åter er egen herre. Äfven har jag

af hans majestät fått tillstånd att för-
klara er, hvad ni eljest måste anse för
en gåta, ja, till och med för våld. I
morgon är det stor revy iKöpenhamn.
\rår konung har önskat attobekant och
obemärkt få bevista den. Sedan tre
dagar har för den skull hvar skuta,
hvar enda fiskarbåt icke blott iHel-
singborg, utan längs hela denna kust,
fått förbud att utlöpa. Det gör mig
ondt att eder tillärnade resa skulle in-
träffa just nu. Likväl hoppas jag, att
viimorgonskolaskiljassomgodavänner.

Hvar och en inser Naumanns svar
på denna förklaring. Officern, en man
af finaste värld, förstod att ställa så
till, att eftermiddagen och kvällen gin-
go hastigt och behagligt för den häk-
tade i ett litet gladt sällskap. Men
mer än en gånd brast han iskratt,
när det föll honom in hvilka sällsam-
ma föreställningar hans inbillning in-
gifvit honomunder promenaden på hafs-
straaden, A andra sidan hade han
aldrig kunnat drömma om att så snart
efter den högtidliga afskedsaudiensen
ochunder så hemlighetsfulla förhållanden
få återse konungen. Tyst försig själf
gjorde Naumann afbön för de misstan-
kar om orättvisa, som kommit öfver
honom,

Gustaf skämtade sedermera mången
gång om denna tilldragelse och öfver
det högtidligaallvaret iNaumanns an-
sigtsuttryck vid detta tillfälle.

Enhistoria ur Beethovens lif.
Liksom om så många andra berömda

män, så berättar man äfven om Beet-
hoven oräkneliga drag at försjunkenhet
i hans tankais inre värld, som gjorde
honom fullkomligt omedveten om den
yttre världen med alla dess förhållan-
den. Ofta gick han så fördjupadisina
funderingar, att han icke ens märkte
närvaron af sina bästa vänner.

När den musikaliska anden kom öf-
ver honom, förmådde han icke, hvar-
hälst han befann sig, hindra sig från att
ställa eller sätta sig ned och ögonblick-
ligen skapa sina tankarinoter. Ingen-
ting stördehonom då, emedanhan hvar-
ken hörde eller såg något af hvad som
passerade omkring honom.

En gång hände det honom i Wien,
där han bodde, att han på gatan plöts-
ligen fick en musikalisk tanke, den han
måste nedskrifva, så vida denicke skulle

gå förlorad för honom. Utan att be-
sinna sig inträdde han inärmaste hus.
Det var tillfälligtvis värdshuset Rom-
erska Kejsaren."

Uppassarne gapade med förundranpå
mannen i den gråa rocken med det
dystra anletet och det tofviga håret, som,
nästan liknande borst, stod rätt upp öf-
ver hela hufvudet och. var iden vilda-
ste oordning; men hen tyktes alls icke
märka dem. Han kastade sin hatt på
ett sidobord och satte sig vid den re-
dan dukade middagsstaffeln, där han
framtog en pappersrulle och ett bläck-
horn, samt började skrifva noter.

nHvad är det för en?" frågade den
ene kyparenden andre;men ingenkunde
svara, ty det var ingen, som kände den
store mästaren.

Hans besynnerliga sätt började att
alt mer och mer förundra de unge
männen

rGrå och fråga, hvad han vill ha,"
sade den ene till den andre; men in-
gen ville taga dristigheten på sig och
tilltala den bistre mannen.

Andtligen tog dock en af dem mod
till sig, framträdde nöfligt till den främ-
mande ocb frågade:

Hvad befaller herrn?
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) (profkort å 1:50 däri inberäknadt) tik inberäknadt) fås ett dussin kabineiNi ha ett godt kort iförening med
O XXXm
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K. Jokelas Skrädderia/fär
Ö. Henriksgatan 3. Telef. 1333,

'ka Nouveautés.Utländska <& Inhems

A. W. EklundiC:o On«(lriiiitV
«>-^.^.^.©^'%^"^-*

Vin- ochSpirituosa-
Handel. G.F. Stockmann's

Skilnadsgatan 19.
Telefon 310.

■■■■■I Il» »■■lllIB

Bepot å

Helsingfors

Lack & Politur rikhaltigaste lageraf utländska ochinhem-
ska sorter, linierade och olinierade.

Firmatryck utföres billigtRekommenderas
DAHLBERGS PAPPERSHANDEL

Fabrik: 17 Mikaelsgatan 17,

Helsingfors Nya GraYyrinräitningiKant
V^^gjjÖ^jöjgggj&j&gmmnöihki
■qualité exquise, Reeolte 1850 5:
3 "Renault & Go.|

CÖGNJJG f}
serveras å alla första jg
klassens restauranter. g

i§§||§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§^

$ Generalagent för Finland för Claes & *<
Flentjes iMuhlhausen velocipeder.

OBS.! God vara, billiga priser. «
>* Mikaelsgatan 2.

1 7%. Neooius. 1
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Min son, spar icke på annonser och
du skall icke förloradärpå.

Franklin

Annonser
emottagas af

pnska telegrambyråns

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

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

annonsören vid tillsägelse.
Taxa och uppgifter gratis.

Vänd eder alltid vid annonsering til
Finlands enda

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

där Edra annonser billigt, bekvämt och nog-
grant ombesörjas.

Beethoven for upp, som ur en dröm,
såg på kyparen med ett förvirradtut-
tryck, men tillika ytterst förargadöfver
att han blifvit störd, och sade:

»Ingenting. Låt mig vara ifred!"
Detta sade han ien så barsk och

harmsen ton att kypargossen förskräckt
drog sig tillbaka och återvände tillsina
kamrater, hvilka ismyg skrattade och
gjorde narr af honom.

Detta stördeicke kompositören,tvärt-
om fortfor han ifrigt att skrifva noter,
stampade takten med foten ochgnolade
helt högt de melodier han på papperet
nedskref. Detta roade kypargossarne
ofantligt, men Beethoven lät icke störa
sig.

Ej heller störde det honom det allra
ringaste, då matsalen Så småningom
fyldes af gäster, hvilka skrattande be-
traktade den skrifvande, stampandeoch
gnolande kompositören. Det störde
honom icke heller när ringklockan i
förstugan tillkänuagaf middagstimmen
och då vhl dess skallandeljud gästerna
med mycket buller och väsen togo plats
vid de långa, dukade borden. Lika
litet förnam han skramlet af tallrikar,
knifvar och g_fl_r, och ångan af rät-
terna tycktes ej tränga till hans näsa.

Det var en lycka, att en bland gä-
sterna kände igen honom, ty eljes hade
han kanske af kyparen kunnat pä ett
obehagligt sätt blifvit ombedd att af-
lägsna sig, emedan han störde trefna-
deu imatsalen.

„Nå ja," hviskade den ene till den
andre, »det är Beethoven, låt honom
vara i ired, han komponerar nu som
bäst."

Detta gjorde, att man lät honom hål-
las och höll sig på aktningsfullt af-
stånd ifrån honom.

Men han trampade och stampade
oupphörligt takten med foten, gnolade
än högt, än halfhögt sina melodier och
skref sina noter så fort han kunde.
Icke ens det alltförhögljudda bordsam-
talet hade någon invärkan på honom,
hvartill kanske äfven hans bekantalom-
hördhetinågon mån bidrog.

Måltiden varade två fulla timmar.
Gästerna lämnade så småningom salen
och ånyo klingade tallrikar och glas,
ty borden dukades af.

Men Beethoven fortfor alltjämt med
sin sysselsättning och det på samma
sätt som förut.

Då framträdde förste kyparen till
honom och sade:

..Middagsspisningen är förbi,men vill
herrn ändå icke förtära något?"
Ihögsta förargelse och vrede ropade

nu Beethoven:
„Ar det då inte möjligtatt få vara

ifred? Gå ni er väg och lät mig vara
ostörd."

Helt förbluffad drog kyparn sig till-
baka. Beethoven stampade takt, gno-
lade och skrek, alldeles som förut,pre-
cis som om han suttit hemma vid sitt
bord, och ingen vågade nu mer at:
yttra ett enda ord till honom.

Ännu en stund fortfor han sålunda,
rullade sedan ihop sitt nothäfte, stack
korken ibläckhornet, sköt pennan ini
pappersrullen och stoppade alltsammans
i fickan.

Gladsåghan signuomkringiden torna
salen och vinkade förstekyparen tillsig.

Då denne skyndade fram, sadeBeet-
hoven:

»Jag vill betala."
„Men, min bäste herre", sade den

förlägne kyparen, Ni har ju icke för-
tärt det allra ringaste och har således
iagenting att betala... Men kanske
att jag nu får uppvakta med något?"

„Besynnerligt" sadeBeethoven. »Jag
känner mig alldeles mätt."

Därmed nickade han artigt åt käl-
larpersonalen, stjälpte hatten på det
tofviga håret och gick sin väg.

„Det var då en underlig figur",
yttrade kyparen till värdshusvärden.
„Den där blef mätt af bara toner, som
han gnolade. Det finnes också alle-
handa slags besynnerliga kostgängare
vid vår herres rika bord."

« <► »—

Notiser.
— BalettsällskapetLusinskyupp-

träder förnärvarande å „Empire theatre"
iLondon och skördardär de mest ampla
loford för sina eldiga danser. Senaste

vecka hade sällskapet äraii att få upp-
träda för prinsen af Wales och andra
kungliga personer vid en fest, som gafs
till prinsens ära.

— CarlMaxstadt,Tysklands främ-
ste kuplettsångare, är utsedd till arti-
stisk ledare för den nya stora Vatiété -
teatern iLeipzig. Återstår nu att se,
om han ger sina Biljetter lika orimligt
höga gag, som han alltid själf för egen
räkning pretenderat.

*
— Renz och Busch bereda sig nu

att konkurrera ihjäl hvarandras cirku-
sar i Berlin. Bu-ch har förut varit
anstäld hos gamle Benz.

_
— Öfver Edward Grieg har mu-

sikskriftställaren Otto Schmid för afsigt
att utgifva ett biografisktarbete. Detta
lämnar på grund af Griegs egna med-
delanden och med anlitande af utaf
honom själf angitha källor en uttöm-
mande bild af hans lif och utveckling.

*
— Paul BuISS har blifvit utnämd

till riddare af Dannebrogsorden.

, , n.. IM ,i _... i-^.-x-M i Bästa o. billigaste Kautschukstäniplar i landet, samt allanhnlr \ amUP tflhnif MlKaeiSgaian I. slags stämpeltillbehör outplånligt märkbläck för linnekläder,
UilullU UlJi|JuilULJlIH. Telefon 2089. Hektografer Lacksigill gjutna k graverade namnplatarm. m.

3
O
CD
3

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

€^refpapper

hos

Alexandersgatan 15,

mest

lägsta pris

JOHN C:o.
OBS.! Hvar och en, som af oss köper velociped,

är gratis olycksiallförsäkrad för
Fmk s^ooo.

Angbokbinderi
14 Eriksga

Kontorsboksfabrik,Linje
tonage & Askfabrik, Ati
fodring, Reklamskyltar i

Diirkopp 4i
»^^-%.e-«v*v^.»

Velociped
läspar.

Verkstad.
Ml

Hemgjorda papyrosser
&t *

iaskar om 25U st. d 2:50 p
st. a 1:25p■■ . å 35 p

min si å 15 p
i
i n

Jacob Reincke,
55 N. Esplanadgatan 35,

Telef.1388.

jN£C€O<~
Velocipederna blifva för säsongen

1896 på grund af

Ctegani utstyrsel,
cffloåernaste Eonstrußtion,

Garanterad styrßa,
billiga priser

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

Begär vår nya illustreradepriskurant. Alla
råmaterial ocli tillbehör till marknadens

TOURUNEN &
Helsingfors. Wiborg

Fabriken FENIX
itan14 Tel. 92
sringsanstalt, Bokbinderi,Kar-
;elier för plansch-& kart upp-
m. m.

Halmhattar
störstaurval

Band, blommor, spet-
sar, tyll m. m.

hos Firma

H.Elimin.
9 Alexandersgatan 9.

Fabriksaktiebolaget

IJRAHX KMUSE,
Annegatan 4,

utför
Velociped-reparationer

snabbt och billigt

Aftvnlrat lIIHM WANI [JINP *°*b***«**"°s> £2%^zsrz2Z£2"j!Z
IIU.

"
UliU.IUl)illl UIilif jLJUUllUi Helsingfors. Alexandersgatan N:o 52 gistrering af varumärkeniFinland och de flesta andra land.


