
Telefon 2022.Försäljer Spanska viner från världsfirman J Ba-tallé y C:o iBarcelona till billigaste iriser
Productos Espanoles

Butik: V Henriksgatan 18

Telefon 2022.
Vinerna ba blifvit undersökta vid H:ofrs undersökningsstatiou

för lifsmedel och befunnits vararena oförfalskadenaturviner. Ana
lyserna flnnaa till påseende.
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Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter./Bad\
/ Varmlufts- o. \

Basängbad Rekommenderas. \ Utgifves hvarje söndag,onsdag och fredag.

N:o 109. Onsdagen den 13 Maj

J5O

WICKELSJ. H.
»Kåiia.

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

I

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

Kontor KT. IWL£»-s^siiiss»taix KTso 1.

Dekorerade & odekorerade träarbeten Tftfeader
m. fl. handslöjdalster. 1-Ulbehör för glödrit-
ning & snidning s. s. mönster, fflrger, färms-

aor, vax m.m. , » nt, „*Beställningar emottagasmed tacksamhet ocii ut-

föras till billigaste priser.

Finsk Xo"s^ {sfä"nin^
Mikaelsgatan I. Tel. 883.

Juho Wirtanens
SKOAFFÄR.

Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalageraf inhemska skodon,Prima

gumraigaloscher,äkta Collanolja m. m.

1~~ m, « ivs FcrnianaHn 31 lrsta, kl.Fotogr. atelier. Ele- -5*Iförhållande till arbetets
iTY l!>N YW^Y^YIfl flJ capianauy. wji, ga&ta pOvti-ätt ivisitkortsformat qvalité, obestridligen lägsta pri-
iU« JT *l|V å viiVl^***» (Catams hus). 3 rxils_ pr dussin. sen iHelsingfors.

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 13 Maj 1896

kl. 7,30 e. m.

Gästupptrådande af
<3ru disiga éfoving

från Kungl. Dramatiska teatern iStockholm

För första (6:te) gången

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

från danskan

Personerna

Grosshandlar Friis Hr Eiégo,
Elise (Fru (Jastegren.

f"«y hans barn FrulttégoT
'

Jakob J (Hr Hansson.
Randall, vice konsulgift medElise^^akstoömKlas af Leijonstam, friherregiftme:lH

Emily H
Valdemar Nyström, löjtnantiflot-B

Hr Berlin.
Hr Wetzer

tan, Friis systerson
Grefve Maasenhjelm . . .
v. Schöldpadda Hr Henning,
Grosshandlar Ludvig Hr Ahlbom.
Thomsen, bokhållare \ , p■■ /Hr Beckman
Ar.dersen, betjent / nos & \Hr Nyström.

Hr Castegren

*) Emily

Börjar kl. 7,50 och slutar omkr k). 10 e. ni

Fru Helga Hoving

Mk *___Pr

Christian Sinding

Se texten å andra sidan!

J\aisaniemi V ärdspus

Kägelbana
Rekommenderas.

1896.

SUOM. TEAATTERI.

Torstama Toukokuun 14 p:nä 1896
(Helatorstaina)

näytellään

(Les pattes de Mouche.)

3-näytöksinen huvinäytelmä

KIRJEEN KUJEET.
Kirj. V. Sardou

Prosper Block
Vanhove . .
Clarisse hanen vaimonsa
Martha, Clarissen sisar .
Suzanne
Thirion

Knut Weckman.
Axel Ahlberg.
Katri Rautio.
I!ma Tähtinen.
Maria Eängman.
TaaviPesonen.
Naémi Kahilainen,
Olga Salo.

Colomba, hanen vaimonsa
Paul
Busonier Isakki Lattu.

Mimmy Leino.
(Helmi Talas.< Konrad Tallroth
(Evert Suonio.
Otto Näre.

Rouva Solanae^mmiHmörtsnäClaudinel^M^^^H^^^MMBaptiste■
Henri
Prosperin palvelija

Suomennos

Henkilöt

Vanhojenpalvelijoita

Metsästäjiä.

Ovet avataan k:lo 7. Näytäntö alka k:lo VaBja

loppuu k:lo 10

FRANSKA LIFFÖRSÄKRINGSBOLAGET LURBAINE.
Generalagenturen Helsingfors, Mikaelsgatan t

K-a-s r-x i o"» t i FörstaAteliern 1 tr. upp. (Vanliga priser. Prisbelönt iParis.) T7l /"% HP /^V /"^ TD A"OWt Ht.filllDörS* Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser. 6mk pr duss). 1? KJ LKJKJC Jl& J*L X?. JLJ. UUOiiiiwvi.g) Helsingfors, Alexanderegratan17.

jacquefter, siåenvaror, ylletyger för
S (ivaréaaséräßtar.

Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa våra kända
specialiteter till innevarande saison.

2 Mikaelsgatan 2
telef. 491

Servering af

Barma portioner
Kaffe

The**S.

AXEL PALMROOS
T7"iixsuffäx.

Lager af fina äkta Viner,
Cognac, Likören& Rom.

Grcnqvistska stenhuset. Telefon 320-
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Damskrädderi under utmärkt ledning.

Sultana.
Lätt papyrosstobak å 70 p:ni

hos

Ernst Bruno.



HARALD WASÅSTJERNÅS Blomsterhandel, Boulevardsgatan 1.
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<£i//örsä)^ringsaktiebolaget
å JU fi Iå.

JSifförsafiringar é JBifränhr.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor,

Ledig annonsplats.

Sranéi iéttomßerg.
Specialitet, Velocipeder och Skidor

ROV6P"fabrikanten J- K- Starley är Englands äld-
sta velocipedfabrikantoch skaparen af den
nuv. velooipedtypen. Hans valspråk är allt
af det bästa.

StVPi3är icke allenast Österrikes utan äfven konti-
nentens förnämstavelocipedfabrik.

ClfiVßliflllll* laask;inerriaridas af den förnämavärl-
den iAmerika.

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

cipeder.

Ett års garanti för alla 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,
h/varigenom han försäkras mot olycksfall såväl under
velocipedåkning som skidlöpning. Hvarje hos oss
köptvelocipedär därtillbrandförsäkradförettårframåt.

Brandt & Blomberg
V. Henriksg. 18

Trån l:sta Juni, Mikaelsg. 19,

R FinskaJärnsängsfabriken. H
Eiifln specialaffär i Finland fur q

B Järnsängar & Madrasser,\> Betydligt biHigare än de utiändska. i
q IHustrerade kataloger på begäran. ;
Q N:o 50 AlexandersgatanN:o 50. <

Emil Rehnberg. <

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning i parti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

Specialitet
Filthattar 10 mk. — Silkeshattar 20 mk.

Fina lätta hattar
— Christys kattir.

Mcssor.
— iaepa.ra.tiom.s^rär3ä:sta.a..

Barngarderoben.
Unionsgatan 28.

Telefon 1968.

Begär alltid
fjefsinejjors i\uiigarelinsjabriks

Rullgardiner.
Säijss hos de flesta Herrar Tapetserare

& Tapethandlare.

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

I. NEUMANN.
FABRIK:

IlumlebergJ\:o 5. Telefon 1334
Försäljningslokaler:

Trekanlen 3 (Spennerh liiix) tel. 033. Södra
Esplanadgatan2, telef. 928. Saluhal-

len 70—72.

xm." ..-..-..--. .-"}..-. - .-. .""". " . ..*" .-... . .*w
?__. &___ >__.i A^j- _____ mmm ¥

IjJ3äs! blir ilängden alltidbilligast.Il
É| Köp alltid en éå

1 EXCELSIOR" |
<$p så är Ni säker om att få en god maskin.<HSäg as§!& Obs.! Den kända reela, liberala be-»&

handlingen. Obs.!

8 Axel Wikiusid, J. . _ „ il||Generalagent och inne- "JB"*l" Fellman m
SÉjjs poteniContralpassagen ÉM

t^sr!

Christian Sinding,

Bland den skandinaviska nordens för-
nämsta tonsättare kan man otvifvelak-
tigt räkna norrmannen Christian Sin-
ding, känd hos oss hufvudsakliga3t från
musikinstitutets musikaftnar, där hans
pianokvintett och violin-sonat utförts.
äfvensom genom sina sångkompositio-
ner.

Sindings tonskapelser bära vittne om
en ovanlig begåfning och en på de
grundligaste studier baserad koaposi-
tionstalang, som man väl nu får anseha
nått sin mognad, ehuruväl tonsättarens
idéer stundom taga en så djärf och hög
flykt, att man har svårt att följa och
förstå dem; han framkallar därför ej
sällan hos mängden af sina åhörare
mera beundran än njutning. En hans
biograf ihemlandet yttrar också om ho-
nom: nDet har aldrig varit Sindings
sak att slå in på den allmänna farvä-
gen eller att spörja om livad Pål ochPer tycka om hans musik. Det som
syntes honom vara sant och skönt såghan såsom han kände och tänkte det,
utan att se till höger eller venster och
utan någon prutmån. Att Sindings
värk ännu icke trängt sig igenom hos

publiken så, som de förtjäna, beror på
de betydliga, ofta öfverdrifna fordrin-
gar han ställer på de utförande;ty det
som utmärker hans tonsättningar i ori-
ginalitet, intressantbehandlingochmyk-
kenklangskönhet,skall alltid värkaome-
delbart pä hvart och ett musikaliskt
sinne. Ett exempel på hur Sinding be-
dömts iutlandet kunna vi anföra från
Dresden, då hans symfoni där utfördes
af hofkapellet för två år sedan. Hos
komponisten", heter det, framträder en
symfoniker med stora anlag och bety-
dande positiv förmåga. Han rör sig
något våldsamt, fråssar iomåttligaläng-
der och iustrumenterar till en del ali
för massivt, men d:t är svagheter, som
torde med tidenutjämnas. AfvenWag-
ner-inflytelse, som spåras synnerligast
uti första och sista satsen, torde kom-
ponisten komma att frigöra sig ifrån.
Idet stora hela förtjänar emellertid
symfonien all aktning och uppmärksam-
het, hvarför densamma också helt visst
kommer att vandra vidareut ivärlden".

Christian Sinding är född den 11ja-
nuari 1856, yngre broder till målaren
Otto Ludvig S. och Stephan Abc S.
Han begynte sin musikaliska banamed
att studera violinspelet för Gudbrand
Böbn och re3te sedan 1876 till Lnp-

zig för att vid dess konservatorium ut-
bilda sig däri. Emellertid fann han så
småningom, att hans begåfning låg i
en annan riktning än virtuosens; vio-
linstudiet trädde därefter ibakgrunden
och han kastade sig med den honom
egna energin öfver teoretiska btudier
och kompositon. Efter ett kortare af-
brott reste han åter till Leipzig 1879
och fick uppförd en sonat förpiano och
violiu vid konservatoriets rHauptpru-
fuugen". Kritiken var ej särdelesgun-
stig, men att soDaten väckte uppmärk-
samhet kan man förstå däiaf, att den
dä varande förste konsertmästaren i
Gewandhaus", Henri Schradieck, be-
redvilligt åtagit sig att spel* densamma
med konservatoriets duktigaste pianist.
En rik begåfning, ehuru ännu i stark
jäsning, yttrade sig idetta värk. Sin-
ding slog sig därefter ned som lärare
och komponist iKristiania. Under två
på hvarandra följande år, 1880—82,
innehade han statens stora stipendium,
men då han sökte detta 1886 för att
sätta sig i stånd att fullborda en större
opera, som han hade under arbete, gick
han miste om detsamma. Tre år där-
efter beviljades han dock ett nytt så-
dant till fortsättande af sina musikali-
ska studier

Vi meddelaidagens nummer ett por-
trätt af den framstående komponisten.

-4» >»►

Om Ole Bull.

(Ur Ole Bulls breveiuddragudgivne
af hans sön Alexander Bull, med et
karakteristik og biografisk skitze af
JVnas Lie.)

Imaj 1830 företog OleBullenkon-
serttur till Trondhjem och därifrån till
Bergen, hvaiest han anförde „Harmo-
nien", gaf Thranes Fjeldeventyr" för
första gången samt två konserter, som
skaffade honom 500 specier, med hvil-
ken surnaa han ändtligen sjöledesöfver
Ostende kunde verkställa sin länge på-
tänkta resa till Paris.

Till Paris! — till konservatoriet, till
Bériot, Baillot och Berlioz,tillden stora
operan, var det Ole Bull ville. Att
vinna anställning där var hans dröm.

Havs rekommendationerhemifrånöpp-
nade honom emellertid icke de rätta

JULIUS SJÖGREN
Mikaelsgatan é Centralshus.

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

filharmoaisKa Sällskapets
Örkesterskola.

Offentlig Uppvisning
Studenthuset.

Onsdagen denI3Maj 1896

Program
för kl.i1. Kvintett (l:sta satsen)

:.];vinl ochrinett, 2 violn|fir
violoncell . I

(K. Aerila. L. Eoos^l Mozars.
A. Weisman, V. Johansson,

och J. Koskelo )
2. Konsert N:0 8 (l:sta satsen), föl-

violin Berlot,
(A. Ueismau.)

Hoch3. Variationer för kornett . .
(13. Skurnick.)

4. Réveie, för violin Vieuxtemps,
(C. Lindelöf.)

5. Introduktion cch Polacca, for k!a
rinett , Beissiger

(K. Aerila.)
Saint-Saens.Konsert, för vioTnficFTM

(L. v. /wTuHuTf^H
Konsert (J:.sta satsen), for violin Mendelssohn

(L. Koos.)
8. Oktett (lata satsen), för 4 vio-

lirer 2 altvioler och 2 violoc-
eeller Mendelssohn.

(V. Alexejeff, L. Roos, C. Lindelöf, A.. Weisoman,
V. Johansson, D. Kiihelä, L. v. Zweigberg och

J. Koskelo.)

Början sker kl. 5 e. m

\

©perftiiäliitreil* Middags- & Aftonkonsert. Table d'hote å a la carte.

m—^^^ Ä TBl W^ W W WX 11 WT är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Afelier.
JL M^i Bi PJ 11 l\| ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk

arbete behöfver icke vara förenadt med
fl.Glogatan 3

:ör endas
14:

— (pr<
lögapris.



4.1 IHi\\iA l^rsäMn^Ak^o^l^tetto PERD. STAMER

An Qdopl

||P? \^aj|F Skilnaden i, T.7o!
Alexandersg.36,

T. 71.

Stort & vä/sorterat fager

Veloeipedfillbehör
& SYMASKINER
hos Fritz Schröder.

Helsingfors— Åbo.
N. Espl.g. 37.

Obs.!Naumann'B utmärkta
fabrikat.

Parakan Salak Tee
ifrån

Parakan Salak Tee Onderneming Java Assam

GadeponeeraFebrksiru

Säljas i de flesta välsorterade kolonialvaruaffårer
härstädes.

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

hälsan skadliga beståndsdel?r, aromatiskt och väl-smakande.
II Största garanti för ren oförfalskadvara,

säljes ioriginal förpackningpr 1/10. Vao."'V4i % kil°-
Obs.! NETTO VIGT!!

111. Akta Parakan Salak Tee erhålles endast
genom undertecknads parti- och minutförsäljningvid
Norra Esplanadgatan 87.

KARL GÖHLE.
Generalagent för Finland & Ryssland.

SVENSKA TEATERN.
Torsdagen den 14 Maj 1896,

(Kristi Himmelsfärdsdag)
kl. 7,30 e. m.

5-kHFolkföreställningen
fva priser och därunder.

För 15:de gången

Pastor Jussilainen.
Komedii4 akter af Gustaf von Numers

Inhemskt original,
Personema

Jussilainen Hr Arppe
Evelina
Länsmanskau Frk. Tscherniohin,

Folkskolelärarfrnn i.Frk Gerasimowitsoh,

Folkskoleläraren Hr Henning.
Fru Grunder.Lindgrenskan

Första bonden Hr Malmström,

Andra bonden Hr Nyström
Tredje bonden
Mari Frk Paldani
Drängen Hr Lindh.

Sekterister af båda könen.
Försiggårhösten1895

*) IEvelinas roll debuterar fröken Emmy
Bonnevie.

OBS.! Efter andra akten en längre paus.

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

0. ÖLÄNDER

Skilnadstorget 2.

en

MPiJilffrpn orr Genuine rraks ?unsch
lly.lUii Guldmedalj i Paris 1889.

Gambrini Restaurant.
P \\l Bdlitiildp Viner & Spirituösa
b. w. itöidiiuci 4

b**" e. »»ber,. Vir\er & Spirituösa.
Franska sjuk- och olycksfallsförsäkringsbolaget

L 'Maine el la Seit
Generalagentur: Helsingfors,

3MLi.ls.£i©löS£vfc£i:j 1.
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Fredr. Edv. Ekfcerg.
Bageri & Konditori.

52 Alexandersgatan52
Helsingfors

Ledig annonsplats.

Carl jjergroth.
Alexandersgatan 21.

T. 750.
Stort välsorterad! lager af

Cognac,
Rom och

Likörer
såväl på, originalflaskor som litervis
från fat.

3 mk i
vill Ni

irofkort å 1:50 däri inberäknadt) erhålles «tt dussin vackri, »te- m m w^ w w wr* "«
inberäknadt) fås ett dussin kabinettskort. J| Mli JkJ M MJJ MM> I.^l Wm
ha ett godt kort I förening med billigt pris. Vänd Eder di till .^.^.^^^^^^^^^^^^JPjflGlogatan 3

portarna; le violon norvégien tillbakavi-
sades öfver allt,medanpengarna gingo.

Så gick året 1831. Bull hade dock
ännu så mycket pengar kvar ho3en
bankir, att han kunde slå sig igencm
vintern öfver, till desa sjöfarten och
därmed förbindelsen med Norge åter
öppnades. En hekant, som bodde i
samma hus,hade förstått att vinnahans
förtroende och fått honom till att upp-
säga sina pengar hos bankiien under
den förevändningen, att de under den
rådande krisen icke stodo säkert der.
En morgon då han vaknar, finner han
sitt rum tomt och utplundradt, sin kassa
borta och sin vän försvunnen! Ensam
idet främmande landet hade Bull nu
de sorgligaste utsikter.

Som han en regnignovemberixorgon
gick omkring på gatorna, utblottad på
både husrum och det allranödvändiga-
ste, skaffade honom en tysk vid namn
Wirth, lärare vid en hr Charons musi-
kaliska institut, ett logis därstädes,tills
hjälp kunde anlända från hemmet.

Här fick Bull emellertid en oväntad
hjälp. En morgon träffade han vid
frukostbordet en främmande, som ge-
nast tilldrog sig hans uppmärksamhet.
Det låg någonting sydländskt förbrändt
världsmannamessigt eller om man så

vill mefistoartadt öfver hela hans yttre.
Hans skarpa blick måttei Bull uppda-
gat en sannskyldig Aladdin, hvarförhan
betraktade honommed välvilligtintresse.

nVar god och följ mig, min herre!
Jag har något att säga er. Därborta
vid Eve Vaugirard är en estaminet,
hvarest vi kunna vara ostörda."

Det var en af dessa krogar, där det
brinner ljus hela dagen, och där unge
män, som se ut att icke ha sofvit un-
der natten, kringsvärma biljarden i
skjortärmarna med kritpipan i mun,
medan eaudevie-gla-en och ölflaskorna
stå huller om buller i fönsterna och på
kaminen.

,.Hör på" — sade den främmande— jag känner er ställning; men lölj
nu mitt råd. Ni skall spela!"

vMais voilä ma hourse!"
—

där fins
icke 5 francs,och 5 francs behöfs där-
till."

Dem får ni skaffa
ton mellan 10 och 11

Gå sedan iaf-— icke förr -
till slutet af boulevardMontmartre.Där
är Frascatis spelhus. Gå dristigt in. . . uppför trappan . . . ring på och
gif blott med käck min er hatt åtden
elegants betjänten som öppnar dörren.
Träd så in i salen, fram till Vordet,

sätt era 5 francs på rödt, och låt in-
satsen beständigt stå!"

Bull skyndar hem, anskaffar de fem
franc3genom att sälja en klädesperse-
del och är på platsen vid bestämd tid.
Han tränger sig fram till det storagröna
bordet,hvarest louisdoreroch fem-francs-
stycken lågo ihögar,och hvarest både
damer och herrar deltogo iTrente-et-
quarante. De fem francs sattes på rödt,
men rullade genom spelarens oskicklig-
het öfver pä svart, och — perdus! —
Där stod Bu'l som slagen af åskan,
utan en sovs. Han väckes af ropet
från en af bankörens medhjälpare: —
nMessieurs, faites votre jeu!u —

Bull
mumlar: v Cinq francs! Rouge!" —

men
med sitt främmande uttal så, att det
för fransmannen läter som Cent francs.
Bankören slår upp. 100 francs i5
louisdorer skjutas fram tiil Bull. Han
står blek, utan rörel>e. Han låter pen-
garna stå än en gäng, — vunnet! —
och åter igen. Snart ligger en liten
guldhög på 800 francs framför honom!
En fin fruntimmershand, bosatt med
briljautringar, griper ifrigt öfver pen-
garna, men öfver denna hand lägger
sig Bulls, fast som enjärnskruf. Damen
utstöter ett genomträngande skr:k. Da
öfriga spelarne, som tro att hon lider

öfvervåld, strömma emot honom, och
där ljuder från flera sidor: VA laporte!
a laporte!" Dä kommer en herre i
brun frack, rör vid damens kuldra, och
säger med en lugn, klar siamma, som
beheräkar allt: Madame, laissez cet
or lä!" — och till Bull: „Monsieur,
prenez votre or,s'il vousplatt".— Alla
veko tillbaka,damenbleknade och släppte
sitt rof, och Bull grep mekaniskt sina
800 francs, men hörde ännu idet han
gick, huru rödt gäng efter gång kom
ut. Mannen var, som Bull senare fick
veta, iugen annan än den bekante
Vidocq, chefen för hemliga polisen.

Med de vunna penningarna betalte
han sin skuld till madameCharon, skaf-
fade sig en ny drägt och använde den
lilla återstoden till — fortsatt spel.
Den hemlighetsfulle Mefistofeles såg han
några gånger under de följande da-
garna; han försvann emellertid, när
han väl hade satt Bali igång.

Ministergesandten grefve Lövenhjelm
hade emellertid rekommenderat Bull en
bostad hos en hr Eohart, som hade
norrmän och svenskar i kost. Där
kunde ban dock ej länge stå ut, och
en dag i april vankade Bull på nytt
omkring, husvill och utan en skilling
i fickau; ty på sista tid-n hade han
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SA, Ä^Generalagent för Finland för Claes & «
>» Flentjes iMiihlhausen velocipeder. J^

OBS.! God vara, billiga priser. *<

jt Mikaelsgatan 2.

| Th. Neooius. {
K. Jokelas Skrädderiaffär

Ö. Henriksgatan 3. Telef. 1333,
Utländska é Inhemska Nouueautés.

A. W. EklundiC:o
Vin-ochSpirituösa-

Handel.
Skilnadsgatan 19.

Telefon 310.

Helsingfors

Lack & Politur
Rekommenderas,

Fabrik: 17 Mikaelsgatan 17,

ock såhaft beständig otur hos Frascati
oaktadt han inskränkte sig till att al
drig våga mer än tio francs.

Bäst han gick och såg på hyresäu-
nonserna, stannade han utanför n:o 19
Rue des martyren. Han var trött och
ansträngd och ville icke gå vidare. Där
s:od ju också, att det fans rum att
hyra. Icke dess mindre nekade port-
vakten att så var. Sludigen slapp det
dock ur honom att iförsta våningen
bodde en enkefru Villeminot,som nyli-
gen hade mistat sin soa och därför
möjligen kunde hafvd ett rum till öf-
verlopps. Bull gick upp för trappan,
ringde på och biet' af tjänsteflickan in-
förd. Han anmälde sitt ärende men
fick till svar, att man icke hade något
rum att Lyra ut, — Farmor, se på
honom!" — utbrast plöts.igt en ung
flicka, ännu nästan ett barn. Den gamla
tog på sig sina glasögon,ochidet hon
betraktade Bull föregick en hastig för-
ändring med henne. Hon fick tärar i
ögonen; — han liknade påtagligt hen-
nes aflidne son! Bull blef stående och
såg på henne med eu frågande blick.
Andtligen utbrast hon: vEh bien mon-sieur, puisque vous le voulez, reveneg
demain a midt."

vOui, a douze heures", svarade Bull.
Ett klart skratt med anledning afhavs språkfel klingade (rån den ungaflickans mun. Det var AlexaudrineFélicité Villeminot, deu gamlas sondot-

ter — hon som hade sagt: Se pä

honom!" — och som sedan blef Bulls
hustru.

Knapt hade Bull flyttat in i huset,
förrän hm efter sina utståndna lidan-
den föll i en svår nervfeber, hvarur
han dock räddades genomden omsorgs-
fullaste vård och den människovänlige
doktorDufours ansträngningar. Dufour
var en berömd läkare iParis, intim
vän till Thiers, och hans namn finnes
ofta nämdt iOlle Bulls bref, då han
blef hans och hans första hustrun råd-
gifvare under många år.

När Ole Bull åter kom till medve-
tande, satt den gamla fru Villeminot
vid sängen med hans hand isin och
lugnade honom med att han alls icke
behöfde tänka på någon betalning —
ord, som framkallade tillfrisknandet
lika raskt som läkarens medicin. Han
blef af madame Villeminot behandlad
som en son.

Till sin vän,den sedanberömdedok-
tor Christian EgebergiKristiania, skref
Bull nu om sin betryckta ställning,
hvilket hade till följd, att en del med-
iemmar af det musikaliska Lyceuua sam-
lade en summaaf 2,000 francsåt honom.

Ånyo sökte han vinna anställning i
en orkester; men förgäfves. Vid täf-
lingen om en orkesterplats i Opera
comique blef de sökande förelagdt ett
nummer till prof. Bull, som tyckte att
stycket var för lätt, frågade iungdom-
ligt öfvermod, från hvilken ända man
ville han skulle spela det. Häröfver
blefman förnärmadoch afvisade honom.

Som han en dag ho3en instrument-
handlare undersökte en violin,kom han
att göra bekantskap medenentusiastisk
violinmakare, hr Laoour,hvilken påstod
sig hafva funnit konsten att förvandla
simpla violiner till gamla cremonesare
genom att bestryka dem med en fer-
nissa af assa foetida. Detta var just
en idé för Ole Bull, som vid pröfrun-
gen af en sådan violin fann, att den
värkligen ägdo en ovanligt mjuk och
skön ton. Gamle Lacour hade å sin
sida åter stått alldeles öfverraskad vid
Ole Bulls spel och funderat ut, att han
här säkert hade framför sig just den
konstnär, som borde kunna bringa hans
uppfinning iropet. Han skaffade ho-
nom en inbjudning till att spela på en
soirée hos hertigen af Eiario. Ditkommo
äfven sedermera utrikesministern herti-
gen afMontebello, en son till Napoléons
marskalk den tappreLannes, jämtehans
svärmor och flere förnäma gäster.

Bull spelade,men djå violinen under
spelet blef varm. märkte han till sin
bestörtning, att Lacour.3 fernissa ut-
spridde en afskyvärd stank. Af sin
förlägenhet drefs han till att spela i
en extas, som alldeles hänryckte säll-
skap3t och särskildt hertigen af Monte-
bello och dennes svärmor. Hertigen
närmade sig för att tacka, men stan-
ken höll honom på afståud, och Bull,
som begrep hvarför härtigen stannade,
kände sig mycket olycklig. Till all
lycka skyndade Lacour fram med ett,

entusiastiskt: ..Där kan ni se, mon-

seigneur, hvad assa foetidakan uträtta!"
Hertigcn smålog och gick tappert fram
till Bull.

Allt var nu idel förundran öfver att
en sådan konstnär kunde vara okänd!— han måste förastill Chopin, erhålla
en annan, bättre' violin, gifva en kon-
sert o. s. v. Momebello lofvade skaffa
honom understöd af debästa konstnärer
till hans konsert och inbjöd honom till
frukost följande dag.

Där gjorde han samma glänsande
lycka. Han fick hos hr Frey en god
violin för 400 francs, som han skulle
betala efter konserten, en Santo sera-
fino, som på grund af sin likhet med
stradivarierna kallades ilStradivario di
Venezia

Efter detta varBullhvad mankallar
lancé, och snart efteråt, den 18 april
1832, såg han sig i stånd till att i
tysken Stoeppels sal, Rue neuve de3
Augustins,med biträde afErnst,Chopin
och fiere framstående konstnärer,gifva
en konsert, som iubrakte 1,400 francs.
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suadrant's"
G. F. Stockmanns

Depot å

Aktiebolaget Helsingfors Apotekares
Helsingfors

AlexandersgatanN:o 11.

Hemgjorda papyrosser

i „
iaskar om 250 st. å 2:50 p

st å 1:25p.
st. å 35 p

MlO si. å 15 p.i n
hos Jacob Reincke,

55 N. Esplanadgatan 35,
Telef. 1388.
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Min son, spar icke på annonser och
du skall icke förloradärpå.

Franklin

Annonser
emottagas af

pinska telegrambyråns

)\nnonsa/delnirtg
N. 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.

sffirafpapper
rikhaltigaste lager afutländska ochinhem-

ska sorter, linierade och olinierade.
Firmatryck utföres billigt.

DAHLBERGS PAPPERSHANDEL.
Alexandersgatan 15.
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Velocipederna blifva för säsongen
1896 på grund af

Clegant utstyrsel,
cffioåernaste Ronstrußtion,

Garanterad styrßa,
billiga priser

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

Begär vår nya illustreradepriskurant. Alla
råmaterial och tillbehör till marknadens

lägsta pris

JOHN TOURUNEN & C:o.
Helsingfors. Wiborg

OBS.! Hvar och en, som af oss köper velociped,
är gratis olycksf.»llförsäkrad iör
Fmk 5,000.

Angbokbinderi Fabriken FENIX
14Eriksgatan14 Tel. 92

Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
tonage & Askfabrik, Åtelier förplansch- & kartupp-
fodring, Reklamskyltar m. m,

»Diirkopp''
Velociped

TJMeganta spetsar, bandJ-j och sidentygerbilligt

hos Firma

H.Ellmin.
9 Alexandersgatan 9.

P Verkstad.

Fabriksaktiebolaget

CiMHN & KRAUSE,
Annegatan 4,

utför
Velociped-reparationer

snabbt och billigt.
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