
Pris 5 penni.

Programbladet
Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBLIN. Teatrar och Konserter.FOTOGRAF
Atelier för porträttering.

Förlag af fotografier efter finska konst-
närers arbeten. Kontor

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag4< Förlag af finska vyer. >*
Handel med fotografiska artiklar.

Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264,
N.Esplanadg.33.

-%- J. N. Car/ander.

Fredagen den 3 FebruariN:o 15. 1893.

Svenska Teatern.
Fredagen den 3 Februari

För 7:de gången

S V LVI
Skådespel i4 akter af Minna Canth

PERSONERNA

Axel Wahl, notarie Hr Svedberg.
Sylvi, hans hustru Fru Håkansson.
Viktor Hoviiig, arkitekt Hr Svennberg.
Alma Hoving, hans syster Frk Loenbom.
Karin Löfberg-,i (Fru Riégo.
Aniii Widgreiij > Sylvisskolkamrater. . . 'Frk Holmlund.
Elin Granqvist, ) I„ Lihr.
Ferstniästar Sandell Hr Castegren.
Löjtnant Harlin „ Berlin.
Löjtnant Idström „ Wilhelmsson.
Doktor Tuneberg „ Kiégo.
TnllförvaltarBrun „ Wahlbom.
Pastor Sohlman „ Malmström.
Fängelsedirektören „ Salzenstein.
Fru Hake, fångvårdarinna Fru Precht.
Marie, tjänstflicka Frk Holmgren.

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10,15 e. m

Biljettpriser: Partorre 4,50; 4,—;3—; Part. gäll. 3,—; ATantsc. 25,—; Part
loge 4,— ;IRad. fond 4,50; Sida 3,50; IIKad fond 2,— ; Sida 1,50; Avantsc
20,-; HlKad fond I,— ;Sida I,— ;Call. 0,50; Avantsc. 10,— M.

r

i/jr/vtX- ■:.p«.
i%Fo,s

Selma Riego

Vi meddela i dag bilden af en
bland de få inhemska skådespeler-
skor af betydenhet, som för närva-
rande tillhör svenska teatern härstä-
des. Efter en tids förstudier för in-

tendenten herr H. Molander och fru
M. Tammelin iStockholm debuterade
Selma Zuhr i december 1887, som
Eva iEtt val". Våren 1890 före-
tog hon en studieresa till Berlin och
Paris och samma år på hösteningick
hon giftermål medskådespelaren John
Eiego

Suom. Teaatteri.
Perjantaina Helmikuun 3 p:nä 1893

Uriel Acosta.
5-näytöksinen murhenäytelmä. Kirjoittanut Karl Gutzkow.

Äanasse Vanderstraten, rikas kattppiasAmster

näytellään

HENKILÖT

damissa
Juditli, hanen tyttärensä
Ben Jochai, Judith'in kihlattu
De Silva,lääkäri, Judithin eno
Rabbi Ben Akiba
Uriel Acosta
Ester, hanen äitinsä ....
K.:licii i ..

j hanen veljensa. . .
De Santos \ ...., / rabbunejaVan (ler Einbden )
Simon, Manassen palvelija
Silvan palvelija

Aleksis Eautio,
Olga Salo.
Anton Franok,
Emil Falck.
BenjaminLeino.
Axel Ahlberg.
Saimi Järnefelt.

(Evert Sutinen.
ißobert Reino.
(Kaarle Halme.

Stenbäck.
Taavi Pesonen,
lisakki Lattu.

Temppelin palvelijoita. Vieraita Kansaa. Toiminnan paikka

Amsterdam'issa ja sen seuduilla. Aika: 1640,

Ovet arataank:lo 7. Mytäiitöalkak:lo VaB Ja loi>Plluk:1° Va11*

;,_; 2,50; Part. loge3,— ; rly. 1,50
IKiT. 3,-;L.1,8,10: 18,-; L.2 10,-;

Piljettien hin. kor. Partfrrc 3,50
1,-; Kall. 0,75; 0,50: Ork. 2,-

■Ni: 12,—l. 3-;,li-

-^5 K. E. STAHLBERG's FOTOGR A F ISK A ÅT ETTTR". AiJSSSmön. «**+
II9: 24,-M.

<$~- Dagligen
—
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kl. 3—5 e. m.

Middag å 3 m.
MUSIK % ®

55^ V̂, X* KONSERT
C "."' iKaféet

/a\/ alla aftnar
/ >\,^/ frän kl. 7.30 e. m.

efter kl. 10 e. m,

&}-&-#-^-#~-#--^ &Jsi

fi£iåll4Plll4flil
$ N. Esplanadgatan 25. Helsingfors.I

SOCIETETSHUSET,
som är helt och hållet renoveradt och hvars möblemangär ele-
gantoch fullkomligt nytt, uppfyller allanutidensfordringar.Större
och mindre våningar och enskilda rum erhållas för bröllop,
middagar, supter och sammanträden m. m.

Maexmontan
"— 4.|I | 11|.>- a -<"!!I111 111111 \'*~ " ■-""1111Illllllllllllllllllllllllfefr- t -*HM1111111Ull111!,">-"

TI. ST IT DE/S
KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSE^

UnionsgatanN:o 27.
tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Doff/ar

och Kläden."-~*>li|!|)lllllllllllll*fr"« -4>IHIillllllllllll>»-
" —

«") ItiiIIIII t I I1II1 "► " -4-11IMMIMIMM!!"►- "
Julius Tallberg's ByggnadsmateriaMehandel

Krut- t|- Di/tianiifafffir HELSINGFORS. Murbruksfabrik.

T ORENS MALMSTRÖM,
vis å vis Kapellet

IIrekommenderar i välvillig hågkomst
JLJ sin

-^ herrekiperingsaffär, né-

leoialitét: Engelska, in»derna hattar.

Teater-, Res- 8 Marinkikare.
Specialitet: Glasögon & Pince-nez.

~H Största urval.
— Nya modeller. £->"-

PAUL DETTMANN, Optiker,
N. Ksplaiiarigat. 37 (GOliles gånli.

i;/il>~J^\ Spori~lH)epot
if^rSrJiv^Kv T'Esplanadga-tan 21.



ORKESTERFÖRENINGEN.

Wllåi Ifpill.
Societetslmset.

Lördagen den 4 februari.

Pro gram
Ouverture till op. Den Stumma Auber.
'felegrafische Depeschen", vals ....Strauss.
Revérie Wieuxtemps.
Huldigungsmarsh Wagner.

PAUS.
Ouverture till op. Friskytten Weber.
Solo för flöjt Terschak.

(hr. Muller.)
L'Enfant Prodigue",suite Wormser.

Introduction, Andantino, Intermezzo,
"Reverie, Finale.

PAUS.
Carneval a Paris Svendsen.
..Kiml in Einschluuimern" Schumann.
Polonaise Chopin.

Konserten börjar kl. V2B e. m

Robert Kajanus

; -"<"* ii^iiiii,*~ fl
A^. Fagerroos, H

Alexandersgatan 9.

bjgMkl>illk;I^^Ti<lWl^ißl'.A,-[><lkIxllkiXlkb^il^
C. E, LINDGRENS BORSTBIMDERIAFFAR,

Alexandersgatan46, CENTRALS HUS.
Alla sorters finare och gröfreBorstbinderiarbe-

ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätt-
svamp, Tamburmattor m. m.

C E. Lindgren

obs.:
< Rococco & Japanesiska rummet S

rekommenderas för slutna sällskap.
Conditori
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Edvin Forsbäck's
IllaiiiiitiflwiijiåelIfi^ipii,

Tja."bora.tori^.m.iUeimanstad.
Tillvärkar alla slags luft- och konstfyrvärke-

rier, äfvensom dylika, föreskrifna för sjöfartenStändigt väl sorteradt lager af illuminations-
ochmaskeradartililar m. m.
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lÉMåt
Aktie

BRYGGERI.
Telefon R7— loBl

Bayerskt-,

PIkSJStEH-
Kulmbacher-
Öls.

Friskytten."
Friskytten uppfördes första gången

iBerlin d. 18 Juni 1821, den för-
sta operan idet af Schinkel nybygda
kgl. Schauspielhaus. Weber hade full-
ändat Jägarbruden", såsom operan
först skulle heta, d. 13 Maj 1820,
och redan d. 20 Juni slöts kontrakt
mellan komponisten och intendenten
vid hofteatern i Berlin grefve Brähl,
enligt hvilket Friskytten", hvartill
Weber på Bruhls inrådan omdöpte
sitt värk, blef det nämda konstinsti-
tutets egendom mot ett honorar iett
för alt af 80 Friedrichsdor'er. Af
denna summa, hvaraf hälften erlades
genast vid kontraktets aislutande, er-
höll textförfattaren Fr. Kind 60 du-
kater, så att första honoraretiBerlin
belöpte sig till 388 thaler.

Vid samma tid ungefar som dessa
aftal uppgjordes hade Gasparo Spon-
tini pä konung Friedrich Wilhelm
lILs önskan flyttat öfver från Paris
till Berlin. Publiken iBerlin lät sig
till en början förbländas af den stora
ståten och teatraliska glansen iOort-
ez", den första af Spontinis operor,
som uppfördes iBerlin. Kritiken och
mera inflytelserika musiker sådana som
Zelter, Klein, B. A. Weber blefvo du-
perade genom förespeglingarna af den
lika sluge som djärfve och hogmo-
dige tyskhatande italienaren, och så-
lunda tyktes Spontini att börjamed
kunna behålla fältet. Men hans öf-
vermodiga despotism mot högoch låg
gjorde att alla kretsar, han kom i
beröring med, afskydde honom; och
då han gjorde ett försök att på ita-
lienska uppföra Rossinis operor på
hofteatern iBerlin, utbröt öppen op-
position mot den själfrädige främlin-
gen. Detta till trots synes han med
tillhjälp af en skickligt gjord reklam
för sin till uppförande förberedda„Olympia" ha befastat sin ställning
vid hotvet mer än förut.

Så stodo sakerna iBerlin, dä den
beskedlige och anspråkslöse Weber,
1821 kom dit med sin enkla stäm-
ningsfulla opera Friskytten". We-
ber kände, att uppförandet af hans
värk skulle vinna mer än konstnär-
lig betydelse. Berlinerpubliken var
delad i två läger, det ena stod på
italienarens sida, det andra på ty-
skens. Zelter och E. T. A. Hoff-
man, två inflytelserika personer på
den tiden i Berlin, hade afgjordt
stält sig emot Weber på Spontinis
sida. Denne själf bedref uppföran-
det af sin „Olympia" med all ifver
och var öfvertygad om att med sin
framgång alldeles krossa den lille ty-
sken. All den prakt och ståtiupp-
sättning, som var tänkbar, kunde
Spontini med sin alsmäktiga ställ-
ning förfoga öfver, och han underlät
ingenting för att framställa för Ber-
linarne ettskådespel, hvartill de ej sett
maken. Ändtligen, den 14 Maj, se-
dan personalen genom 42 repetitio-
ner blifvit alldeles uttröttad, uppför-
des „Olympia" och rönte en hittills
oerhörd framgång. När Spontini från
scenen med några få tyska ord fram-
sade sitt tack af alt mitt hjärta"
till publiken, ville entusiasmen al-
drig taga slut. Men publiken vände
sig oväntadt snart från detsamma.
Den 3:e representationen af nolym-
pia" blef nästan kallt emottägen,och
teatern var ej utsåld.

Weber hade emellertid ej ett ögon-
blick låtit modet sjunka. Den 21
Maj begynte under hans personliga
ledning repetitionerna, hvilka blefvo
sexton till antalet. Under dessa vann
han operapersonalen för sig och sitt
värk, och måndagen den 18 Juni

AJIEKCAHUPOBCM lEAIPI.
(ppeKUiH A. M. CEMHBPATOBA).

Bt naTHHuy 22:r0 aHßapa (3:ro oeßpa^a)

Ä 0 4 b 2:ro n 0 J\ K A.
Regementets dotter.

KosiHieoKaa onepeTica is-b 3:x't fl-bHOT. nep. KaianiHHKOßa
Ä rBHOTByiOni,IJI JIHII.A:

V-i>iva ./limma.
n. n. nesopwH-b
A. Fl. 0|)OflOB'b.
M. A. C^aßCKaa
V-iir, CmoßHoes.

<'ll.UIM)/lf/,iil
Andpjbees.
Ilbpoes.
\nnioiuws.

MuxJbeeö.
l'-.)im Jj- \lr.:i■/„-,..Iloöii 'tii.

I'octh, coa^aTbi, ciyrii.

TAM HA.
l\()\Hvi,iir irt 3:xt jitöcT. co1!. H. HHKOaaeßa

;j,r]äHCTßyionj,iH jihija:
HnKoaaä TepeHTbHiß Pjiotob^, xjtböh.

ToproßenTb F-hs CmoHHoes.
Hafleama 9pacToßHa, ero a^eiia . . . F-ofpa EonoMäpeea.
CwMOHKa, iixt jiOHh „ CmpaeuHCKaa,
HBaH"b IleTpoßH^L upo(j)./'-«ff Ilewpum.
KoHCTanTHiii. H&BÄOBWib JlecHHUKifl Pyda/coes.
MyiKHHTb, KyOTHKT. ....... „ (PpO.TOHZ.
Taißima HnKoaaeßHa JlacKHHa . .M. B. Ma3ypoßCnaa.
HBaH-b ] „„„„„„.,„ ( r-M ÅnmoHio.
Kära ) nPHCJ>yia (_ r-aca fy-Meseps.
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Gjf~ YQifr/mann.
gBoR" iSfenfrycßeri, J^

oMiiiaipQi.—
-§- Privilegieradt 1869,
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Utför alla slags litografiska arbeten, såväl vetenskapligasom merkantila. Rekommenderar sin kemigtafiskaa.föLel-aaiaa-g- förutförandeaf iUnstratioaer af alla slag enligtnya-
ste metoder.

■ OBS.! Våra arbeten hafva rönt allmänt erkännande i? ■ in- och utlandet samt tillerkänts flere pris. Profver stå gärna till
) j-gtjänstfranco och gratis. fe» S
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Kamps Kafé.

Ilevvs Orkester.
Fredagen den -i februari kl. 7,mo e. m.

Program
Känthner Liedev, marsch Seifert.
Deiitsche-Frauen, vals Fahrbach.
Ouverture till Lätta Oavalleriet . .Suppé.

Hvem vet, om mer vi se hvarann . Waldmann.

Minne af Rosé Heatli .......Richter.

Paus.

Ouverture ur op. Den Stumma . .Auber.
Seladon, polka Buckenshnh.

Serenad Schubert.
Jugend Träume, vals Waldteufel.
Potpourri af svenska sånger . . .S. Levy.

Paus

Musik imalsalen.

ägde första uppförandetrum, som slu-
tade med en lysande seger för den
tyske mästaren öfver den italienske.
Då Weber trädde in iorkestern, hör-
des en svag bifallsyttring af dess
musiker. Publiken hörde detta tek-
ken till välvilja och mottog kompo-
nisten med en dundrande applåd. In-
trycket af ouvertyren var obeskriflig,
den måste gifvas da capo Under
första akten var emellertid bifallet
tämligen svagt och bröt förstlöst vid
början af den andra,men ökades där-
efter från nummer till nummer och
steg vid slutetaf operantillen exempel-
lös höjd. Weber kallades fram på
scenen, och under jubelrop kastade
man upp till honom kransar och dikter.

Weber skref samma afton i sin
dagbok: nFriskytten, som gafs iaf-
ton, mottogs med den mest otroliga
entusiasm, ouvertyren och visan be-
gärdes da capo, af 17 musikstycken
blefvo 14 larmande applåderade. Alt
gick också förträffligt och man sjöng
med lif och lust, jag blef inropad
och tog med mig fram Mad. Seidler
och M:lle Eunicke (Agatha och Anna),
de andra kunde jag ej få fatt uti.
Dikter och kransar regnade. SoIi
deo gloria."

De båda nästa representationerna
ägde rum för fullt hus och med oför-
svagadt bifall, så att Weber kunde
skrifva till sin textförfattare Kind.
Vi kunna skjuta victoria, Friskyt-
ten har träffat pricken!
IBerlin gafs operan under de

första 6 månaderna17 gånger, tillslu-
tet af 1822 hade hon hunnit till 50,
den 26 Dec. 1826 gafs hon förhund-
rade gången och 1885 för den 500:de.

Detta endast iBerlin, men huru
många gånger ihela den öfrigakända
världen? Huru många gånger en-
dast här iFinland?

Kamps Kafé.

kevys ©rkcsfer.
Lördagen den 4 februari kl. 7,30 e. m.

Program

Militärfestklänge, Marsch Faust.
Serenad Espagnole Métra.

Ouverture till Maritana Wallace.
Ett Bondbröllop Söderman.
Potpourri ur op. Lohengrin . . . Wagner.

Paus.

Kronprins-Fredriks-Marsch ....Dahl.
Synnöves Brudeslaat Teilman.
Souviens-Toi, Vals Waldteufel.
Bland fjällen, Komans v. Heland.

Från höger och vänster! Potpourri S. Levy.

Paus

Musik imatsalen.
dVarl <§. Sraßn, Crnst <§. 3C<z6man, dinut

ARKITEKTURBYRÅ,
cfflißaelsgafan 4. telefon 1146.

5

g

1

Öppet: Söckendagarkl. B—B f- m. och 5—9 e. m.
Sön- o. helgdagar „ 9-2 f.m.

vvv vvrvvv^f
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SPIRITUOSAAFFÄB
13 Eriksgatan 13.

Rekommenderar sitt välsorterade
lager af

Go&xxetc,
IFIoxxx,

XiiIs.öi* © i*
Från Legler Pernod, Schweitz.

direkt importerad atosiut.
Alla varor absolut fin och ren smak

####?i?#!É«iMi»!i^i»«i»«i»

IszBs+&äjijr^ innehar del förnäm§fc3§^*sj^' t.vK, Seldon. Ueso-clfokt

SADEL 5 AKDONSFABRIK
Helsingfors

sta lager af lätta och välgjorda Åkdon, Rid-
åer och finare läderarbetenilandet.
>t angår motstår fabriken hvarje konkurrens.

CARL FR. SPENNERT,
finnans innehafvare.

1 Mnimsifa dim M@2FdL 1
l Specialaffär fö]^^^^^^^^^| J
t Modevaror &M mlKappor.
%Damskrädderiet står under ledning Etf en skicklig Wiener directris. $

K BOMJ4NB
MÖBELUTSTÄLLNING J&iCentrals Ixvls.

Mikaelsg-atan 4. Tel. 283

>Ä^±^2^^ iCARL BERGROTH,
29 Faliiniisg. Telef. 750. 21 Aloxandersg. Telef.1166,

i feSPIRITUÖSA, I^XJKTSODSC o. VIDXT,
engros o. minutaffär.

;wf!^^

Jkrädderi -Etablissement. \
Ett välsorteradt lageraf inhem- |

ska ochutländska tyger. Förfar- 1
digas alla slags manskläder med 1
största omsorgsfullhet och till :
moderata priser hos

W. A. Sittnikoff. I
28 Unionsgat. 28. A

A\
Grauör

Karl Sundströms
Kautschuk & metallstämpelfabrik emot-
tager beställningar å alla slags gravyr-
och Kautsohukstämpelarbeten.

Stämplar & sigill af alla möjliga slag
finnas på lager ilånga banor.

Prisen billiga.
Helsingfors

50 Alexandersg. 50.

fid tanken på att beställa kläder,
försummaicke att först se på. ma-
terial och taga reda på prisenhos

iiiåiiii
SkilnadstorgetN:o 2,

w*

"'j&V;



BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

Hufvudkojitor: Unionsgatan 30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

Brunnshuset.
Lördagen den 4 Februarikl / e. m

gifves

FAMIME-SÖIftE
PROGRAMenligt följande

i)
3.j Hornmusik.
5.'
6. a) Se glad ut!" Silfverstolpe.

b) N:o 15 Stolt." Euneberg.
Framsägas af herr John Lindhagen.

7. (Jvartettsång . . "
Utföres af tredubbelmansqvartett.

8. wEn vårdag" Lindblad.
sjunges af fröken Vivi Lindholm.

9. Recit. och arianr op. „Sicilianskaafton-
sången" Verdi.

Sjunges af herr Hjalmar Söderlund.
10. Visa på förstug-uqvisten" Sehlstedt.

Sjunges i kostym af Herr John Lindliagen.
Paus.[i" |Hornmusik

13. »Skördemannen" E. Sandelin.
Sjunges af herr Hjalmar Söderlund.

14. Dockkupletter ur Stabstrumpetarn". .
Sjunges af fröken Vivi Lindholm.

L5. »Nattvakten"
Sjunges i kostym af herr John Lindhagen.

16. Qvartettsång
Utföres af tredubbelmansqvartett.

Till slut:
Scener med kupletterur folklustspelet Nerkingarne.

Personer:
Lasse, bonddräng.
Stina, bondflicka.
Östing, korpral.

Obs.! Söndagen d. 5 Febr. Nya artister och nyttprogram.
Närmare genom annonser.

N. Håkansson.

Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,Mikaelsgatan9, C/Q

Teater och Musik.
— BygmeSter Solness uppfördes

nyligen för första gängen på Les-
singteatern i -Berlin. Första akten
mottogs vänligt och utan oppositiou.
Efter andra akten öppnades en lätt
skärmytsling melian dem, som klap-
pade, och dem, som hyssjade. Då ri-
dån gått ned efter sista akten, hördes
lifligt bifall och starka rop på förfat-
taren, medan oppositionen demonstre-
rade genom rop på och applåder för
skådespelaren Eeicherd, som förträff-
ligt utförde titelrollen. Af de öfriga
spelande lära Maria lleyer,Alines n"-

presentant, och Elise Sauer, som hade
Kajas roll. ha varit mycket tillfreds-
ställande, hvaremot de öfrigarollerna
skola ha varit ytterst bristfälligt be-
satta. Isynnerhet invärkade. fröken
lieiseuhofers underhaltiga utförande
af Hilde Wangel ofördelaktigtpå hela
stycket.

Berlintidningarnas kritiker äro i
allmänhet icke gynsamma mot Ibsens
senaste värk. Särskildt är Voss.
Zeit." elak. ..Berliner Tageblatt"an-
ser, att allegorien är dold iord och
liämlighetsfulla antydningar och icke
har fatt fast form; man tycker sig
märka ålderdomens darrande hand,
men intressant är att se. ihur hög
grad Jbsen bevarat sin glänsande tek-
nik. Andra tidningar uttala sig i
likiiiiude riktning. Endast Freisinn-
ige Zfiitung" är hänförd. Tidningen
ser i dem, som angripa stycket, en
hop ..dumma pojkar och tjockskallar",
som af medfödd dumhet icke kunna
förstå den storslagna betydelsen af
styckets fabel.— Fru Fanny Kemble, en känd
engelsk skådespelerska och författa-
rinna, har aflidit i London, 84 år
gammal. Fanny Kemble tillhörde-en
skådespelaresläkt: både hennes far,
Charles Kemble, och farfader, Roger
Kemble, hade varit framstående aktö-
rer, hennes faster vai fru Siddons,
en af Englands störstaaktriser. Äfven
hennes mor hade uppträdt pä scenen.
Själf debuterade Fanny Kemble vid
tjugo års ålder pä Covent Garden
såsom Julia i „Romeo och Julia", där
hennes far utförde Romeos och hen-
nes mor ammans roll. Hon gjorde
stor lycka och uppträdde därpå med
framgång ien mängd andra roller på
Covent Garden.

År 1832 företog hon tillsammans
med sin far en konstnärsturné iFör-
enta staterna, där hon skördade tri-
umfer. IFiladelfia blef hon 1834
gift med en rik plantageegare, Pierre
Butler, och lämnade scenen. Hennes
äktenskap blef emellertidhögstolyck-
ligt och efter några år blef honskild
från mannen.

Hon bosatte sig nu iMassaehu-
sets och ägnade sig åt författareskap.
Eedan vid sjutton års ålder hade hon
skrifvit ett skådespel, ,,Frans I".
Ett annat skådespel, S evillas stjerna'1,
utkom 1837 och spelades med fram-
gång iAmerika. För öfrigt har hon
utgifvit poemer,skildringar från lifvet
iAmerika, kommentarier till Shake-
speares skådespel etc. Hon åter-
vände aldrig till scenen, men företog
på 50- och 60-talen turnéer både i
Amerika och England, då hon upp-
trädde med uppläsningar ur Shake-
speares skådespel.— Högt gage. Fröken Brianza,
förut anstäld vid Stora operan iPa-
ris, hade efter sina framgångsrikade-
buter blifvit engagerad som förstaso-
lodansös vid hofoperan iWien mot
ett årligt gage af 15,000 kronor.
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i1 1. iVudkontor:Unionsgatan 30. Telefon 1481.
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Hörnet af Henriks- & Brumisgatorna

Specialaffär för skridskor,
Patenterade skrindskoremmar

W ÄTT T^MTE>
Bronsartiklar och aluminium-saker till

inköpspris i brist på utrymme
Stort, väl sorteradt lager athusgeråds

artiklar tillbilligaste priser

Teodor Baltscheffsky.
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