
Pris 5 penni.

Programbladet
Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBUN. Teatrar och Konserter.FOTOGRAF

cJlrand- & £if- -i- ". <.<"
försäkring Us^l____

Atelier för porträttering.
Förlag af fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
¥

Kontor
■K Förlag af finska vyer.» |#.Esplanadg.33.

♥S-J. N. Carlander.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredagHandel med fotografiska artiklar.

Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264.

Onsdagen den 8 Mars.N:o 29. 1893.

Svenska Teatern,
Onsdagen den 8 mars

Kärlekens Komedi
Komedii3 akter, på vers, af Henrik Ibsen. Fri öfversätt

ning af Harald Molander.
Personerna

Fru Halm, enka e!ter en ämbetsman....Fru Salzenstein.
SvanhiJd,) I „ Håkanson.,hennes döttrar :
Anna, ) I „ Bruno.

Falk, en ung författare, ) inackorder. hos ( Hr Svennberg.
Lind, teologiestuderandej fru Halm " " \ „ Berlin.
Gfuldstad, grosshandlare „ Malmström.
Styver, kopist Castegren.

Fröken Skate, hans fästmö FruPrecht.
Stråman, prost trån landet Hr Eiégo.

Fru Stråman, hans hustru Fru Wahlbom.

Familjer. Tanter. Förlofvade par. Studenter. Stråmans
åtta små döttrar. Tjänare.

Handlingen föregår på fru Halms sommarnöjevid Dram-
mensvejen.

Börjas kl. 7,80 och slutas omkr. 10,10 e. m.

Fredagen den 10 mars

Samma pjes.
Biljettpriser: Parterre 4,50; 4,—; 3—; Part. gäll. 3,—; Avantsc. 25,—; Part.

loge 4,— ;IIlad. fond 4.50;Sida 350;IIIlad fond '>,— ;Sida 1,50; Avantsc
20,-;111 Rad fond I,— ;Sida I,— ;GaU. 0,50; Avantsc. 10,— M.
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Direktör Levy
Hvem har väl icke under de senaste

månaderna besökt Kamps kafé för att
vid en aftontuting lyssna till tonerna
af dess väl disciplinerademusikkapell?
Och finnes det väl någon,som icke nju-
tit af den lilla trefliga, tjocka kapellmä-
starens tolkningisåväl musik som mi-
mik af deskiftande intrycken hos lands-
kusinen Ho Lystinen vid dennes besök
ihufvudstaden, af den lifligafandangon,
utfördaf eldiga „äkta" spaniorer,af den
landtliga idyllen vid kvarndammen, af
den romantiska sagan omLjungbyhorn
och öfrigt smått och godt „från höger
och vänster?" Hvem har väl sett och
hörtalt detta utan att skänka sitt fulla
erkännande åt den, somså lyckats- fram-
bringa den riktiga karaktären idessa
vidt skilda uppgifter. Direktör Levy
har under den tid han utfört aftonmu-
sik iKamps kafé förskaffat sigstor po-
pularitet, synnerligast bland ungdomen,
hvilken han beredvilligt tillmötesgått
med såväl extra som nya nummer.

Suom. Teaatteri.
Keskiviikkona Maaliskmm 8 p:nä

Herra J. H. ERKON hyväksi:
nävtellään

ÅlI
il!imo ;*V:di"-- ! .ir-lnian Kirjoitti .1. H.—-v

— -
Erkko. Suomalainen alku

HENKILÖT

Väinö )
Pellervogg1 |v,inölaisia .
Kjlli
Vlli )
Vanlia Jouko
Tama
Nuori Jouko
Aino
Kirri
Sormo
Purrao
Mclla, Kirrin äiti
Airi
Sinikka. orjatyttö
Knsiinmäinenkyläntyttö
Toinen kyläntyttö

Benjamin Leino.
Niilo Stenbäck.
Emil Falck.
Robert Reino.
Helga Corander.
Hilma Liiman
Aleksis Rautio.
Naémi Kahilainen.
KaarleHalme.
Olga Poppius.
Knut Weckman.
Hemmo Kallio.
Evert Sutinen*
Mimmi Liihteenoja.
Olga Salo.
Saimi riärnefelt.
Kirsti Sainio.
Hanna Kunnts.

Joukolaisia

Kansaa
Tapaus: Suomessa heimosotien sankariaikana

Pilettien hinnat korotetut.
Näytäntö alkaa k:lo Va--! ja loppuu k:lo Väll»

Piljettien hin. kor. Parterre 4,— 3,50; 3.— Part. loge 3,50;Toisin riv.2,— ;
1,25; Kall. 0,75; 0,50: Ork.2,50;IKiv. 3,50; L. 1, 8, 10: 22,50; L.212,50;
L. 3—7, 11—16: 15,-;L 9: 30,— MV
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alla aftnar
från kl. 7.30 e. m,""> U MfMtilM
efter kl. 10 e. m.

4> Ernst Bruno 4
t å

CIGARR-IMPORT-AFFÄR.
-* NEsf wadgatan 25. Helsingfors. 4
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TH. STTJBE'S

KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSE 1
UnionsgatanN:o 27.

tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Doff/ar
och Kläden."-»l»llllll 1 111 1111III»»- " ~<»ll 1 1 111111111111 \.a- "— «J»I1 1II11 1 1 1 1 1 1 1 111 "► " -«.|| 111111 111111111»»- "

Fil. Imntl. Itio Lindström
meddelar undervisning iryska spräkct. Bostad: Brunnsgatan 8. 3 tr. upp. Träffas: 4—5 e. m

"
ORENS MALMSTRÖM,

vis å vis Kapellet

O rekommenderar ivälvillig hågkomst
sin

-&* Berrehiperingsaffär. m^
Specialitet: Engelska, moilerna hattar.

Teater-, Res- « Marinkikare.
Specialitet: Glasögon & Pince-r.ez.

~H Största urval. — Nya modeller. >>"-
PAUL DETTMANN, Optiker,
N. Esplanadgat.37 (GOhles gård).

„Förr och Nu", är namnet på
en efterfrågad vals för piano, hvilken
i dagarne utkommit i musikhandeln.
Tonsättarne äro hrr Gustaf Horngren
och Victor Holtz.

Af Victor Holtz har samtidigt ut-
kommit Öp. 50, polka för piano.

SOCIETETSHUSET,
som är helt och hållet renoveradt och hvars möblemangär ele-
gant ochfullkomligt nytt, uppfyller allanutidensfordringar:Större
och mindre våningar och enskilda rum erhållas för bröllop,
middagar, supéer och sammanträden m. m.

Maex-montan.7- c.



ORKESTERFÖRENINGEN.

WflillHSIII.
Societetstmset

Torsdagen den 9 mars

Program
DelibesOuverture „Le Roi la dit"

„Liebeslust uud Liebesleid", vals (ny). .Wefing
Solveigs sång, ur „Peer Gynt" Grieg.
L'Arlesienne, suite n:o 1 Bizet.

Introduction, Menuetto, Adagietto, Carilion.

PAUS

Ouverture, „Egmont" Beethoven.
Souvenir de Spaa, solo för violoncell . .Servais.

(hr. A. Martin.)
Polonaise, E-dur Listz.

PAUS.
8,

9.
10

Finale, ur op. „Lohengrin"
Scherzo, förstråkorkester. Wagner.

Mendelssohn.
Meverbeer.Krönungvsmarsch

Konserten börjar kl. VsB e. m

Robert Kajanus

Hj. Fagerroos, iB
Alexandersgatan 9.

C. E. LINDGRENS BORSTBiWDERIAFFAR,
Alexandersgatan 46, CENTRALS HUS.

Alla sorters finare och gröfreBorstbinderiarbe-
ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar,Tvätt
svamp, Tamburmattor m. m.

C. £*. Lindgren

I O BSal
i Rococco & Japanesiska rummet
< rekommenderas för slutna sällskarj_____|

Conditori
CAT A N 1
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Ett intressant gästspel förestårå
Dramatiska teatern iStockholm. Det
har nämligen lyckats att träffa aftal
med hr Knut Almlöf om några gäst-
uppträdanden i ett par af hans för-
nämsta roller, och torde början där-
med göras någon af de första da-
garna i nästa månad.
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Poesi och prosa,
Skådespelaren:

Gif mig vin, att
jagmå kunna dricka
glömska liksom ur
Lethe.*'

Värdshusvar
den:Föratt ni ska'
glömma att betala,
kanske?

mat jy<yiy»y -ty

11. TIDEN,
Vladimirsg*at. 13 och

Michaelsgatan 5

Direkt importerade

VINER.
N. A. Turdén,

AAAAAé

Om Göthes fortsättning af
,,Trollflöjten."

Göthehar,sombekant, börjatskrifva
en andra del till „Trollflöjten" (1795),
men endast några scener i denna ha
blifvit fullständigtafslutade, andrablott
till sitt innehåll skisserp.de, det hela
aldrig fulländadt. Fragmentetbrukar
undgå mången varm Göthebeundrares
uppmärksamhet, därför torde någraord
om denna dikt, som af musiker och
Mozartsdyrkareiall synnerhet ej borde
ignoreras, vara på sin plats.
IGöthes fortsättning af Trollflöjt-

en" fortfara alla hufvudper.^onerna i
Mozarts opera att spela med. Papa-
geno och Papagena äro lyckligt gifta,
Tamino och Pamina likaledes Men
de senares lycka blir återigen grymt
störd af den ånyo mäktig vordna nat-
tens grottning. Hon har i hemlighet
sändt Monostatos jämte en mohr till
Tamino-i palats för att röfva bort de-
ras nyfödde son. Det infernaliska
törehafvandet lyckas blott till hälften;
Monostatos har visserligengripit bar-
net och inneslutit det uti en gyllene
kista, „från mörkretutgången", men
kistan blifver genom Saratros troll-
signelse" alt tyngre och tyngre i
mohrernas händer, så att de till slut
ej kunde röra henne ur stället. Då
trycker Monostatos för säkerhets skull
drottningens signet, som ingen kan
bryta, på den gyllene grafven och
inspärrar på detta sätt barnet för evigt.
Tamino beklagar sin smärta i en af
fruntimmersröster ackompagnerad*ria,
kvinnorna trösta honom medden iakt-
tagelse de gjort, att barnet andas och
rör sig i kistan. Scenen förändras
titt en landtlig trakt. Papageno och
Papagena sjunga framfor sin hydda
en klagoduett. Isin ensamhet känna
de saknaden af väntade små Papage-
nos och Papagenas, en osynlig kör
intalar dem tröst. Papageno blåser
på trollflöjten,som han fått af Tamino,
Papagena slår klockspel. Då komma
från alla håll kaniner, harar, apor,
björnar en mängd foglar, dem Papa-
gena fångar med nät och för dem
hem i hyddan. Skalden för oss nu
itemplet till Sarastro, som öfverläm-
nat konungavärdigheten till Tamino
och dragit sig tillbaka till bröderna.
Lagen förbinder dessa att årligenskicka
en af dem såsompilgrim ut ivärlden.
Lotten får afgörahvilken, och Sarastro
drager själf lotten. Han skiljes för
ett år från prästernaoch tager afsked
i en aria med kör. Papageno och
Papagena hafva emellertid funnit stora
vackra ägg i sin hydda. Det ena
efter det andra brister sönder,och ur
dem framkomma två gossar och en
flicka. Sarastro inträder hos dem —
talar „några ord om uppfostran" —
och bjuder dem att gå till hofvet för
att med sitt skämt muntra upp kun-
gaparet i deras bedröfvelse. Båda
uppträda värkligen också ipalatsets
försal bärande gyllene burar med be-
fjädrade barn, hvarvid de sjunga
„Wer kauftLiebesgötter",en text som
Schubert som bekant användt.' Ta-
mino och Pamina vakna därvid ur
den trollsömn, i hvilken den elaka
drottningen försänkt dem, lyssna till
trollflöjtens toner och uttrycka i en
duett sin smärta öfver det förlorade
barnet. Präster inträda och lämna
underrättelser om hvar barnet i den
gyllene kistan befinner sig. Det sce-
neri, som nu upprullar sig för oss,
är det bekanta från Mozarts opera.
Midt på scenen, bevakadt af väktare
och odjur, står ett altare med den
gyllene kistan, hvari gossen, ännu lef-
vande, hvilar. Tamino och Pamina
komma med facklor ned förklipporna.

Universitetets Solennitetssal.

M A TIN E.
Onsdagen den 8 Mars kl. 2 e. m.

I roqram:

IsL\illei*"\7"o, symfonisk dikt för
Jean Sibeliusorkester, soli och kör

Inledning.

Kullervos ungdom.

111
Kullervo och hans syster.

Kullervo tägar ut till strid.

Kullervos död

Orkesterföreniugens■orkester, fru 11. Achté, hi
Ojanperä c imanskör (musikvänner) under

ledning af undertecknad

cfean Sißctius.
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Utför alla slags litograiiska arbeten, såväl vetenskapliga
som merkantila. Rekommenderar sin kemigrafiskaaxcLel-
ning förutförandeaf ill-u.stra.tiora.er af alla slag enligt nya-
ste metoder

OSS.! Våra arbeten hafva rönt allmänt erkännande
in- och utlandet samt tillerkänts flere pris. Profver stå gärna tilli (-^tjänst franco och gratis. «, 5
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Affär i järn, färger,kemikalier,
oljor m. m.

Filial iKotka
1555H555H555*

för större och mindre beställningar %rekommenderas, samt frukostar, mid- *
da/iar och supéer såväl å la Carte 2i
smnprix fixe. +____________________________

Satta %itm
»K-*>. serveras alla dagar. .-§- i*«

r^J*****7****+.**+a>**+*l>*a~**.



Kamps Kafé. Iett moln visar sig nattens drottning
och uppmanar väktarne att manligt
forsvara skatten. Barnetbörjarsjunga
i.kistan, föräldrarne svara det, öfver-
lyckliga, ien duett. Under tonerna
af en osynlig kör springer locket till
kistan upp, en lysande genius stiger
fram ur den, sjungande en hälsnings-
fång. Vaktarene förjaga Tamino och
Pamina och sticka med spjuten efter
genien, som flyger bort. — Här slu-
tar fragmentet.

lievys ©rkcslcr.
Onsdagen den S mars kl. 7,50 e. m.

Det har hvarken funnits någon dik-
tare, som fortsatt Göthes mellan poe-
tisk snilleblick och underlig mystik
sväfvande dik; eller någon komponist,
som känt sig hänförd däraf. Sanno-
likt skulle också båda hafva misslyk-
kats. —

Program
Program Kamerun marsch. . . .

Wiener Ulut, vals . . .
Ouverture till op. Maritana
Ljungby-Horn, ballad . .
„Från höger och vänster!".

Standartentriiger, marsch Fahrbach

Maritana, vals Dellinger '. revy

Yårstämniiig Heimdahl Paus
Gluntarne, potpourri
Breslauer-Kreutz-Polka
Serenata ur op. 15 .
Melodie-Bukett af publikens favorit-

nummer (ny)

La Newa, polka Métra —
Två valspråk", Anna Wah-

lenbergs treaktskomedi, uppfördes se-
naste vecka å Stora Teatern iGöte-
borg och framkallade mycket bifall.
Stycket äger, säger H. T., obestridliga
förtjänster i allt hvad det tekniska
angår; det är väl bygdt, om än kan-
ske med nog bred anläggning — det
vill synas som om två akter kunnat
räcka. Dialogen är skrifven med den
ledighet och naturlighet, som tillhöra
fru Wablenbergs författarskapiallmän-
het, och kryddad med en viss sälta.
Afven äger en hel del episoder den
behagliga värklighetsprägel, som gör
att man känner sig liksom ;,hemma

Potpourri ur op. Den stumma från

Portici Auber
Paus.

Paus Iliniilnir hll 1 11 1
'

M 'i^^^^^^BFantasi ur op. Torquato Tass
petsolo

Souvenir a Madrid, polka maz. .
Herr 110 Lystinens besökiHelsing-

fors, potpourri

Ouverture till op. Hvita Frun Boildieu

A Toi! vals Wnldteufel,

La Graciense, gavotte Hansen,

Bitteschön,polka franc Strauss

På Varieté Humor: Potp S. Levg.

hos sig"

dKusiß imatsalen. Däremot anser anmälarenicke teck-
ningen af Hanna, styckets hjältinna,
fullt naturlig, utan anser att hennes
beteende stundom ej äger mycken san-
nolikhet eller värklighet.Ändring af programmet förbehålles

Siraßn, S Wasasijerna^ cÅrfiiieliiurßijrå
4z Micliaelsgatan 4. Telefon 1,146

Uppgör ritningar och kostnadsförslag till bgggnader af alla slag (äfven landtmannabgggnåder), äfoe
m. m. Öfvervakar bgggnadsarbeten, anikaffar bgggmästare sam t fillhandagår med råd och upplgsningar iaUa t.

L.

Öppet: Sockendagar kl.8-3 f.m. och 5—9 e.m,

Sön- o, helgdagar „ 9-2 f.m.
'^^^^^ys^^^^s^^^^^r^^^^^^'^^~^^~^^

åra låliilll
SPIRITUÖSAAFFÄR

13 Eriksgatan 13.
Rekommenderar sitt välsorterade

lager af
Oog:xxsto,

Xjils.ör&r
Från Legler Pernod, Schweitz,

direkt importerad absiut.
Alla varor absolut fin och ren smak

4s£!SS&*g&*S&£!£&4k£.

jjPj«N?rSgev>^ innehar det förnämst

ADEL S ÅKDONSFABRIK
Ilager af lätta och välgjorda Åkdon, Rid-
|och iinare läderarbetenilandet.
angår motstår fabriken hvarje konkurrens.

CARL FR. SPBNNBRT,
firmans innehafvare.

I ÄaSfll du lf®rd 3 1
____H _>_* m\\ ~mmm.* —.1'**^B

Specialaffär för »K

«Modevaror & Kappor.
)* Damskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener directris. $j

BÖMJiNSA^^Hj^^Hp
blnota 1Centrals livs.

Mikaelsgatan 4. Tel. 283

I CARL BERGROTH, fe
SÅ 29 Fabiansg. Telef. 750. 21 Alexandersg. Telef. 1165. |S_

SPIRITUÖSA, PUNSCH o. XTLIXr, p*"7^ engros o. minutalfär. K_

Uid tanken på att beställa

K LÄ IIK K
försumma icke att först se på ma-
terial och taga reda på prisen hos

0. ÖLÄNDER, SkilnadstorgetN:o 2.

Säsrv*.
-»*"

P^SS*
Ytterst billigt

slutförsäljes diverse rester «.f

Gummi-Ofverkängor
och varma

&iUmmi~&(alQseßer
samt

SKODON
hos

E. Lönnbeck,
Norra Esplanadg. 85, hörnlokalen.

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

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

Prisen billiga.
Helsingfors

50 Alexandersg. 50,

Kamps Kafé.
kevvs (Srkesfer.
Torsdagen den 9 mars kl. %m> e. m

Direktör S. Leuy's f^ecett.

Maida
Strauss.
Wallace.
Frieberg
S. Levg.

Wennerberg
Heger.
Moszkowslä.

S. Levg

Herold

Donizetti.
Fahrbach

S. Levg.
1. Anträder resan till hufvudstaden, 2. Landar nedan-

för packhuset, 3. Går till Kapellet, 4. Träffar där glada gossar,
5. Komma öfverens att se på staden och lunka sin väg till
6. Runebergs staty, 7 Göra sina reflexioner och tänka på Sven-
ska teatern 8. Alexanders teatern, 9. Arkadia teatern, 10. Kila
förbiUniversitetet, 11, Bekika Kejserliga palatset, 12. Salutera
för Senatens Residens, 13. Gå till Finlands Bank, 14. Tagasig
en velocipedtripp till Brunnsparken, 15. Se på varietén. 16.
Marschera till staden, 17. Möta en f. d. gladgosse, numera
Nykterhetspredikant, 18. Komma till Hotell Kamps Café, 19.
Höra på Levys kapell, 20. Rekvirera — — — , 21. Tills de ej
kunna mera, 22. Knoga hem på morgonkvisten

Ändring af programmet förbehålles

nsom möbel- och dekorationsritningar
ill facket hörande frågor.
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Konsert

BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor: Unionsgatan 30, Telefon 206.
meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

Brunnshuset.
Alla aftnar fr half 8 e. m

och Varieté Föreställning.

(JK r o ejr am:
1— 3. Musik.
4. Uppträdande af Fru Hellström.
5. „ „ Herr Hellström.
6. „ „ Fröken Alice Poldi.
7. „ Herr Söderlund.
8. „ „ Fröken Hildegard I'oldi.

Paus.
9—ll. Musik.
12. Uppträdam.e af Fröken Vivi Lindholm.
13. „ „ Herr Söderlund.
14. „ „ Fröknarna Mark.
15. „ „ Herr Hellström.
16. „ „ Fröknarna Poldi.
17. Slutgalopp.

E3a3.tr*© 1raarls..

OBS.! Imorgon nästa föreställning.

Ändring af Programmet föibehdlles.

c?£ dCåRansson.

Carl
Helsingfors, Mikaelsgatan9,

MASKIN- &
REDSKAPS -AFFÄR.- Stort lager. —

Snabb exijedition. —
- Omgående brefsvar. —
- Kataloger gratis. —
- Agenter antagas, —

Inregistr. Varumärke.
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OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGETj^F— A
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Hufvudkontor: Unionsgatan 30. Telefon 1481.
meddelar försäkringar mot OLYCKSFALL.

Franska Lifforsäkringsbolaget

LUrbaine,
som sätter en ära uti att gå i spetsen för för-
säkringsväsendet i landet, har införtden viktiga

fördel för de så allmänt eftersöktabarnförsäk-

ringarna, att mot en obetydlig extra premie

premiebetalningen kan säkerställas tills barnen

uppnått 21 års ålder, i händelse fadren skulle af-

lida under barnens minderårighet

OBS.! LUrbaines försäkringar äro ojäm-

förligt de bästa, som i vårt land erbjudas.

Direktör för GeneralagentureniFinland

D:r Rafael Hertzberg.
Helsingfors Michaelsgatan N:o 1

lys teltanta
Hörnet af Henriks- & Brunnsgatorna.
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Bronsartiklar och aluminium-saker till
inköpspris ibrist på utrymme

Stort, väl sorteradt lager at husgeråds-
artiklar tillbilligaste priser

Tecdor Baltscheffsky.
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Teater och Musik.
IRanzau,Mascagnis nyaste opera,

som idessa dagar under komponistens
egen ledning uppförts på operan i
Berlin, anses iWien, där stycket re-
dan tidigare upptagits på repertoaren,
ha utförandet och särskildt fru Ue-
nard att tacka för sin framgång.

Grillparcer-Gesellschaft är nam-
net på en ny förening, som för kort
tid sedan bildats i Wien, och som
redan räknar mer än 700 medlemmar.— Ibsens senaste skådespel,
„Byggmästar Solness", har numera ut-
kommit iengelsk öfversättningpåVil-
liam Heinemanns förlag. Öfversätt-
ningen bär titeln „The Master Buil-
der" och är resultatet af samarbete
mellan de båda kända engelska Ibsen-
apecialisterna Edmund Gosse och Vil-
liam Archer. Daily Chronicle egnar
idagens nummer öfver två spalter åt
öfversättningen — likväl utan minsta
försök att taga konstvärket och dess
upphofsman på allvar. Detta är så
mycket märkligare som Daily Chro-
nicle är en af de ytterst få stora engel-
ska tidningar, som hittils försvaratIb-
sen mot hans talrika belackare där i
landet. Det heter bland annat:

Att förstå detta drama är så myk-
ket svårare som både hjälten och hjäl-
tinnan istycket äro galna. Icke gal-
nare än mänskligheteniallmänhet —
kunna ibseniterna invända. Härmed
må nu vara hur pom hälst. Att nämda
figurer äro komplett galna är emeller-
tid intet tviflel underkastadt.

Efier denna inledning följaivildt
virrvarr korta utdrag ur just de delar
af skådespelet, hvilka minst tåla vid
att citeras utan sammanhang med det
föregående och det efterföljande. Den
effekt, som recensenten härigenom
åstadkommit, måste naturligtvis villigt
erkännas vara „komplett galen". Till
slut förklarar tidningen:

Vi vilja icke den här gången söka
ge en tolkning af denna besynnerliga
allegori eller studie öfver det univer-
sella vanvettet — af denna hänsyns-
lösa analys af sedliga ideal — eller
hvad det nu månde vara. Vi måste
för det närvarande öfverlåtadetta åt
läsaren själf. Vi inskränka oss nu
till att påminna om, att ett vida bättre
tillfälle att döma om stycket snart

kommer att erbjuda sig, eftersom det
inom kort skall uppföras.
Isjälfva värket har Loadon inom

kort att motse en hel rad af Ibsen-
föreställningar. The IndependentThe-
atre Company har redan som bekant
uppfört „The Master Builder." Char-
les Bharrington och Janet Achurch —
hvilka bröto mark för Ibsen iEng-
land genom att för några år sedan
med så stor framgång uppföra A
Dolls House

— hafva äfven nu spe-
lat han senaste pjes. Dessutom sä-
ges det att den framstående skåde-
spelaren och teaterdirektörenBeerbohm
Tree ämnar uppföra „Au Enemy of
Society," „The Lady from the Sca"
och „Hedda Gabler" på Haymarket
Theatre.— Théåtre Libre har gifvit en
komedi af Bruyerre: „Le devoir",
rörande sig kring ett ämne, som för
ögonblicket kunde ha en sorts aktu-
alitetsintresse, nämligen missbruk och
styggheter inom domarevärlden. Men
den skildring författaren ger af ett
par magistratspersoner, de där kränka
alt hvad ämbetsplikt heter för att
skydda sina privata intressen, är nå-
got naiv och ytlig, och till på köpet
icke så litet långtrådig. Ett par
mera lyckade ställen ha ej häller för-
mått göra uppförandet af pjesen till
någon „succé i".
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IServeras å första klassens
restaurationer ochkaféer samt
|säljes hos välför-
-5 sedda kolonial-, ■
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