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i.E. STAHLBERGS NYA FOTOGRAFISKA ATELIER
Är ondast cxx tx*£tx>pei» upp 17.

Ö55 4fe//e/ edd med de stör, h bästa specia/instrumenter. OBS.If£3303 » » *-<

é?rogram~<fölaået
FÖRSTRÖMS Teatrar och Konserter.CAFE, DANIEL NYBLIN,

FOTOGRAF.
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

-A-teller förpotra.tteri23.g-.
Förlagaf fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlagaf finska vyer.

Handel med fotografiska artiklar.
Fabianngatan JV:o 31. Tilr/on iV.-o 254.

'Dagligen omväxlande frukosträtter.
IA.IX> X>-A.G- frém 2—5 e. m.å.I:s©.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.
Soupers a la carte,
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N:o 41. Söndagen den 7 Januari

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 7 Januari 1894

För 40:de gången

Brllliitt H TTIC oISI.
Skådespel i 4 akter af Frans Hedberg. Musiken af

A. Söderman

PEESONEENA
Birger Jarl till Bjelbo Hr Malmström,

Mechthild, hans gemål Fru Bränder
Bengt Lagman, hans broder Hr Berlin,

HärvedBoson, jarlens höfvitsman Swedberg
Magnhild, hans hustru, jarlens sy-

Fru Lindbergster

Knut Algotson, riddare Hr Lindberg- Yielgeschrey iEi ole aikaa
Ingrid, hans husfru Fru Precht
Sigrid, deras dobtei Fru Bruno.
Botvid, prior iVreta Hr Öländer

Kol Tynneson, Bengts stallare. .Hr Enberg
Sune, Bengts skrifvare Hr Hultman
]sjörn,Knuts gamle väpnare Hr. Lange
Inga, hans dotter Frk Borgström

Riddare, tärnor, småsvenner, knektar m. fl
Handlingen försiggår i Östergötland, dels på Bjelbo,

dels på ocli omkring Ulfåsa
Tiden 1261

Orkesternutför
Före stycket ) Svenska folkvisor arr. af Palilman,
l:sta mellanakt /

2:dra och 3:dje mellanakt
Nordiska folkvisor och folkdanser arr. af Söderman

CHARLES RIIS & C:o:IKlassens Fo
LIFFÖRSAKRINGS-AKTIEBOLAGET

Skrädderi Etabiissement
och Klädeshandel

Unionsgatan 27
Tillhandahållerde finaste1

FRANSKAoctiENGELSKA
PALETA,KOSTYM,

/T^T I BYX och VÄSTTYGER
Ka j Noggrann behandling
■Klk moderata och bestämda

016TOitlJl
iStockholm

meddelar lifförsäkringarpå förmånligaste viIkor.
b/4 af vinsten

intnigeii årligen eller efter 15
h^örsakrinsjsiägjarj

<i)}\\ iitilftla~^M
år (vinstklass) samt därefter årligen.

E. A. HJELT,
He]shigfor

Generalagentför Finland,

L'U R B A IN E.

ådifrlit fl1 ffr frflMill framhåller sitt rikhaltiga lager i SIDEN & YLLEVAROR0IHl If MPltffl äfvensom iELEGANTA KAPPOR.
J W) 5] WJ WJ "P-Ä 9R H>^,23OLSls.:E*£icl.ci.ei'± under ledning af framstående Wienerdirectris.H 1 i

ANDREA LÖNNGREN
Moderna prof- och modell-lager

Hattar, Muffar, Plymer, Spetsar, Band, Knappar m. m yW|HMODE- och DIVERSEHANDEL
Antika föremål af alla slag mottagas till för-säljning.

Billig-astepriser.
SS Hägtcig-sgatan SS, »-»"ii: 1111 1 1 111 11111 1 111 1111111111i11111 1 11111"►- ♥-

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors

Besök -^o^iMM^ESg^ \l "V
Närm. 1000 finska landskapsfotografler utstälda.
Försäljning 10

—
2 f. m. (hvardagar). Utställningen öppen 5

—
7 alla dagar Cäfren Söndagar)

" rJHHi

Adoli Lindfors

Bland inhemska skådespelareintar AdolfLind-
fors en framstående plats. Han är odisputabeltden
finska scenens främste karaktärskomiker. Med för-
kärlek spelar han Moliére och Holberg och uppträ-

der för närvarande som gäst på finska teatern i
Den Stundeslöse" af Holberg. På några år har
hr Lindfors ej tillhört finska teatern, men det är
atthoppas, att denne framståendeskådespelare skall
återvända till den scen, där har skurit sina vack-
raste lagrar och där publiken vet att skatta högt
sina favoriter.

J. H. WICKEL.
Vinhandel.

sforraßs &unseß
prisbelöntpå många uställningar,sist på världs-

utställningen iChicago.

Guldmedalj 1890.

" -<"! 111111111111IMI1 1 111 111 1111!11I11111 11111"»-"—«" 11111111I!111 111 1 11111 1 11 1 111111111111 1 1 1 1 ["► "
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tografiatelier. N. Esplanadg. 31, 1 tr. upp.

SUOM. TEAATTERI.
Sunnnutaira Tammikuun 7 p:nä

KIHLAUS
1-näytöksinenkomedia. Kirjoittanut ALEKSIS KIVI.

kJuomalainen alkuteos.
Henkilöt

Aapeli I kraatareita ja vanhoja /Aleksis Eautio
Eenokkij nuoria-miehift . . . .(lisakki Lattu.

Naemi Kaliilainen
Hemmo Kallio.

Eeva .
Jooseppi Aapelin oppipoika

Ei ole aikaa.
(Ben studeslöse.)

S-näytöksinen huvinäyteknä. Kirjoittanut LUDVIG HOLBEEG.
Suomentanut Hilda Asp,

Henkilöt:
Vielgeschrey . . . . . . . . *)
Leonard, hanen veljensä....Aleksis Eautio.
Leonora, hanen tyttärensä . . .Helga Corander.
Madlena emännöitsijä Mimmi LähteenmaPernilla, sisäpiika Olga Poppius. Éj
Kristo Piirustin j (Hemmo Kallio.I
Jönssi Santanen I Yielgeschrey'n ) Otto Närhi. I
Kalle Kyneliin jkirjureita . . ) Oskari Salo. I
Lauri Läkkinen ) \ Konrad Tallrouß
Leander, Leonoran rakastaja . .Anton Fi-anck.jjH
Korflts;Leanderin setä ....Emil Falck.
Eerikki Matinpoika,puukhollari. .Niilo Stenbäok^B
Pekka Eerikinpoika,puukhol!anJin^H^^^l^^^^^|

nen voikanSE^^^^^^^^^H
Oldfuks,Leanderin palvelia
Talonpoika
Parranajaja
Räätäii
Notario
Anni, kyökkipiika .

Knut Veckman,
Kaarlo Keihäs.
Taavi Pesonen
lisakki Lattu.
Kaarle Halme.
Hilma Liiman.

) Vielgeschrey'nä vierailee Adolf Lindfors.
Näytäntö alkaa kilo ja loppuu k:lo 11.

cft. éCjdt
| Representerar l:st^kl^sen«
IVin, Spirituösao. Conservhus
j«C^^VJUMM & C:o, Reims,

H CHAMPAGNE
i'*

_-,___--________-_____„fj-3-__iC_i__H_D3i^3i^i_i^i__a_^^

Julius Sario

1894.

iProgram-Bladet

Sotåecfi!K Lifförsäkrings Kontor:1
N. Esplanadgatan33

J. N. Carlander.

Dessa utmärkta viner, hvilka som bekant
användas vid utländska kurorter såsom
synnerligen halsostärkande och därjämte
mycket prisbilliga, servras numera d alla
fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren.-"11 1 1 1 1111 1 1 1 1 1 1 11111111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11■». "
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K.LILJESTRÖM
Guldsmed.

Galvanoplastiska Nysilfverarbeten
Lager af guld och silfverarbeten, beställningar utföras lint

och smakfullt, alla slags reparationer värkställas,
Galvanisk fursilfring och förgyllning å alla metaller.
OBS.! Moderata priser.

K. LILJESTRÖM
Alexandersgatan N:o 50.

Telefon H27.

liifförsäkringsakficbolagci
vC Ä *W fl)Jkdiv ¥ n>9

JSifförsafiringar é JSifränfor.
Billiga premier — liberala försak-

ringsvilkor

Franska Lifförsäkringsboaget

LURBAINE
meddelar fördelaktigaste lif- och ka-
pitalförsäkringar af olika slag. Sär-
skildt må framhållas de så eftersökta
barnförsäkringarna. L'Urbaine är
fortfarande det enda bolag, sommed-
delar uppskjutna lifförsäkriugar att
vid 21 års ålder träda ikraft utan
alla förbehåll redan åt barn från
det första lefnadsåret.

(Bart von cffinorring,
Kontor: Mikaelsgatan 1.

Öppet: Söckendagar kl. B—38 — 3 f. m. och 5— 9 e, m.
Son- och helgdagar 9— 2 f. m.

C. f. NYBERGS CAFÉ
Alexandersg. 12, Telefon 52,

-&* Frukost- och. Middagsservering1. *é-
Rum för enskilda sällskap. — Piano finnes.

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Tisdagen den 9 Januari.

Program;
Ouverture till Prometheus BeetJwven.

LisztAngelus" för stråkorkester
Spinnvisa Mendelssohn

JiuliimlelnLichtertanz" ur op. ..Feramors"
Konsert N:o 2 (G-moll), för pia-

Saint-Saensnoforte
Andante sostenuto

Allegro scherzando
Presto

(Herr W. H. Dayas.)

PAUS

Ouverture Le Roi el'Ys
a) Legende WiéniawsM.

för violin
b) Moto Perpetuo I Paganini

(Herr "Willy Burmeste]

Ave Maria" Schuhert
MoszkowskiBolero

Nästa konsert torsdagen den ll:te januari

\\ »Wf^_3 -'_^fl

Undervisning ipianos i meddelas af
](jl Selma Kajanus,

Albertsgatan17.

BODEGA ESPANOLA
HelsingToFS.

Försäljningiparti och minut endastäktautländska

WIN E R &
SPIRITUÖSA

Allmänna

Lifförsäkringsbolaget
iStocliliolin

meddelar lif- och kapitalförsäkringar mot särdeles
fördelaktiga premier och liberala vilkor genom
Axel Thuneberg. Theodor Hjelt.

Generalagentur Kaserngatan 22
*srr*4 Driftiga agentermed bekantskap

inom studentkretsar antagas.

I HOTEL KAMP. 1
IHOTELLETS RESTAURANT .fej

*~v^l i serveras dagligen kl, ">— 5 e. m. :py°

<J Tatale d'liöte 'K
72 ■ å 2 mk. :K
E^j| Smörgåsbord3 rätter & kaffe. |«^<

Si i ir jårdsbord 4 räl ter & "■. 0P ;:'v
Dagligen "/"

af E. Sclimidts Kapell å^LH i Restauranten kl. 3— Vb6 e. m., iFest-
B salen frän kl. 9 e. m.
H OBS,! Vid arrangerandet af större ti1Istålllningar >iH"ii^H

sonpter etc, erliällcs musik si' E. Sclimiilfs Li^^^^B

°4

i
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4 o é » Å » io é o 1o Å o ■

pell ntsu skild afgift.
Obs.! Ny inredda enskilda rum. Obs.!

Ingång från Glogatan. ,I
visfsJ. F. Luna

£ Pclsmaqasilfl
Lagret ialla artiklar rikt sorteradt,

[J Specielt framhålles en stor collection
billiga, pelsfodrado Rotonder.

jt "i^q.nntvfrer. moderna istörstaurval
[? för emottagande af bestal[ningarT^

J O H. V I G EL L
Komraissionsk.ontor,

St. Rober-tsgatan 16,
anskaffar goda tjänare af alla slag. Utför rättegångar

Tel. 1514. -5-

Lalo

Teaternyheter från Köpen-
hamn

Tre af den danska hufvudstadens
teatrar bjödo annandag jul på intres-
seväckande premiérer.

K. teatern uppförde ,. Tro som guld",
lustspel af fru Emma Gad, författa-
rinna till den här med framgång- vipp-
förda, komedin l}SHf'verljröllopet;!. Styc-
ket gjorde stor lycka. Dess hufvud-
person är en landtbrukare, jägmästare
Graae, som ligger ien oupphörligvi-
gilans hos sina släktingariKöpenhamn,
af livars borgerliga sällskapslif stycket
med stor liffullhet och utmärkt humör
ger en förträfflig bild. Stycket spelas
utomordentligt väl. Edvard Brändes
yttrar om utförandet bland annat:„Till ett sådant lustspel som Tro som
guld" medför k. teaterns personal den
fulländade utbildningens virtuositet.
Man skulle kunna kalla stycket en vå-
devill utan sång, och den musik, som
behöfves för att tillförsäkra publiken
nöje, skapas af teaterns utmärkta mu-
sikanter".
Isynnerhet berömmes den sista ta-

blån med en italiensk grefve, med livil-
ken sällskapet måste konversera på

franska. Där förekomma de lustigaste
scenerna

Jägmästaren spelades af hr Olaf
Poulsen, hans vackra och koketta dot-
ter af fru Bloch, och en annan af de
kvinnligahufvudrollerna utfördes af den
vackra fru Emma Nielsen, nyligen af
Christian Krohg betecknad som wvärl-
dens skönaste kvinna".

Folkteatern uppförde August Strid-
bergs ;iLycko-Pers-resa" i en utomor-
dentligt praktfull iscensättning. Det
är', säger Peter Nansen iPolitiken,
j,en på scenisk effekt utmärkt beräk-
nad sagokomedi med hastigt skiftande,
brokiga bilder, en sagokomedi,skrifven
af en stor skald och som står himmels-
högt öfver de regissörs-féerier, som
Köpenhamns scener unden årens lopp
importeratfrånFrankrike.
skall helt visst under en lång tid fö-
retaga sin resa på Folketeatern. Det
är en föreställningförgamlaoch unga,
en föreställning både för dem, som
söka ögonfägnad på scenen, och för
dem, hvilka önska att därifrån „föra
med sig något hem".

Lycko-Per återgafs med framgång
af en mycket ung skådespelare, hr
Birch, Lisa af fru Charlotte Wiehe.

Slutligen gaf Kasino-teatern Suder-
manns ..Hemmet-, hvari en ung skåde-
spelerska fröken Betty Muller, vakte
formlig sensation iMagdas roll. ?,Det

var", säger Ove Rode iofvan nämda
tidning-, en uppenbarelse, förtjusande
att skåda och strålande af lif och den
unga skådespelerskan fann ide upp-
rörda och våldsamma scenerna, båd^e i
passionens och den stilla känslans ögon-
blick uttryck för rollens mångfaldiga
sammansatta stämningar". Hr Wilhelm
Wiehe gjorde pastor Heffterdingk till
en af styckets mest framstående figu-
rer, och hr Hunderup återgaf förträff-
ligt den gamle Schwartze:

Den ofta upprepade ocli nu senast af
Politiken utspridda underrättelsen, att
kammarherre Fallesen skulle snart afga
från direktörskapet för danska k. tea-
tern, liar nu åter befunnits ogrundad.
Kammarherren befinner sig, enligt livad
lian själf försäkrat en medarbetarei
danska Aftenbladet, så väl i sin ställ-
uing, att han visst ej vill' lämna
den.

Stjärnornas ålder
Man hörofta framkastas suppositioner

rörandekvinligakonstnärers och framför
allt skådespelerskors ålder. Gäller det
en storhet, en stjärnapå tournée eller ett
gästspel, bli ofta nog disputerna angå-
ende hjältinnans privata ålder häftigare
än angående hennes konst. För att

1837
1842

1850

M:me Sarah Bernliardt
M:me Chr. Nilsson
M:fllé Judic
M:me Bartet
M:me Theo
M:me Eichemherg
M:me Eéjane
M:me Jane Hading "

]\l:me Tg-elde
M:ine Duhamel

1852,
1854
185G
1859
1862
LB7O

En kostymfråga
Les Rantzau, Erkmann-Chatrians be-

kanta folkstycke, hvars handling före-
går bland bondfolket iElsass, skulle
kort före juluppföraspå teaterniMan-
chester af The Carl-Eom-Gompany.

Då kostymerna skulle utdelas, märkte
direktören till sin förskräckelse,att han
genom ett mistag sändt dem tillLiver-
pool, där han under juldagarna skulle
spela Tannhäuser, hvars kostymkistor i
stället stannat kvar iManchester. Goda

Sam von
O BSJ.

JLMi KD11ö Måleriaffär och
Telef. 1542. Helsingfors, Högbergsgatan 37. Telef. 1542.

Specia/ité: Stilenlighet. OBS.! Arbeten utföras al fresco, al secco och syraffito.

befria vara läsarinnor frän en del be-
kymmer idetta afseende vilja vi bär
angifva födelseåret för några al^vårudagars ryktbaraste stjärnor:
M:me Theresa
M:me Eranss
M:me Adelina Pål11 1843

1844
1847
1850

Ritkontor



HOTEL KAMPS FESTSAL Från uflandcfs feafrar.
Veckans program

från kl. i) e. m. Stockholm

Frou-Frou
Iballong.Program

K. Operan: FroietenM
K. Bräm. T.
Wasa T. Rika morbror.H

Södra T. Hemmets te:
FolkT. Förbjuden iVukr.

Göteborgs Teater: Reif v. '.■
'

■ ■

KristianiaTeater: HaermaendenepaäTlel^elanil
Söndagen den 7 Januari

Strauss,

'
"T^ "t'/ '*S '*~ ''~ ' '■

*' —
Marsch »Militair"
Ouverture ..Vilva-
Polka ..Polichinell
Svenska folkvisor

Eeissiger
Violett, Köpenhamn
Söderman Kotigl. Th.: Tro som Guld

PAUS Klskovsdrikken, Den inbildte SygeDagmar //>■
Casino: HiemmetBoildieu.

Fahrbach
Gillet.

Potpourri Hvita frän
Vals »Les Seraphines
Entr'acte
Ljungby horn . . .
Marsch

Friberg
Stix.

Folk Th: Lykke Pers Rejse.
S:t Petersburf/:

Maria T-: Mefistofeles.
Michel T-: f>paH'raeucTep

-
i>.

Alex. Th.: CnopHHfl Bonpoci).Måndagen den 8 januari
Sprowacher

H,1§?<I

Deutsch. Th.: Gewagte Mittel
Lilla Th. Faust (Nikita).Marsch Msin Gosherl" .

Quverture Dibische Elster"
Vals Les yiolett.es" . .
Em Albumblatt

liossini.
Waldteufel.
Wagner.

Paris
Gr. opera: Déidamie

PAUS Öp. comique: L'Attaque du Moulin
Com. frangaise: Antigone.
Odéon : Le Distrait.

Meierbeer
Wefing.
Paoius.

Fantasi »Hugenotterna1

Vals »En sommarafton
Soldatgossen. . . ,
Turkisk Marsch . .
Marsch ,. . . . Beethoven

Gymnast'. LaDuchesse de Montélimar.
Vaudeville:La victime. — La Parisienne.
Renaissänce: La dame aux Camélias.
Vnrietes: Les Brigands.

Wagner,

Tisdagen den 9 januari NYA EXPRESSBYRAN Palaia Roynl Leurs GigolettesSchrarnnie]
Mamzelle CarabinBouffes Parisienne

Berlin:

Marsch »Dornbacher Hetz
Ouverture »Italienskan"
La Czarine
Serenade

Rossini.
Gaune.
Sohubert,

Norra Esplanadgatan N:o 21
-Sh Telefon l^ic» 925. h$- HLohengrm.irenshoopeiPAUS HanneleUppdrag och kommissioner af

K. Oprrnli.: Faust
K. &> J
Deutsches1
Lessinq HBaier.

Strauss
: Der Herr Senator.
Der ungläubige Thomas.

Avs der kornischen Operalla slag utförasskyndsamt, diskret och
Potpourri Dock feen"
Vals ..Wein, Weib, Gesang
Toreador
Saetergjentens Söndag . .
Monte Carlo Marsch . . .

DasBerlinerHubinstein
Ole-Bull.
Grilbert.

Gefangniss.billigt Friedrich Wilh. Th Der Liutenant zur See,

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRÅ. JgiS.&ffU

RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o
Etablerade 1835, Etablerade 1820, "S

ceejv/c, I^cims Qiampcigne, <^
I^^^^SpecMiti^T^^ii/ecZa^é^FoT".

% °5o= (flSpecialité: Carte dov".

w/Jy
\ */aF/r*

SM/. Generalagent förFinland: Ageniuren »VIN ICOLE"
60tJCerman s^ilgmann, feHelsingfors

3> cF. C& «-$?"<? rettaurant rekommenderar sina frukostar, middagar och 'T '3 £$?"<? rp<ilaur>nnf e*=^£ ■C/I.S rSSiaUrant SoUpéer för den ärade allmänheten. CT. CX. C/K.S rGSiaUraM. <~Hn~
råd voro dyra, men en teaterdirektör
får ej tveka. Han lät helt enkelt sin
trupp spela les Rantzau iTannhäusers
kostymer!

Publik^ och kritik äro sig lika jorden
rundt. Åskådarna gjorde ej den minsta
anmärkning, voronöjdaoch applåderade.
Och tidningarne följandedagenutbredde
sig ide grannaste loford öfver upp-
sättningen och detaljtrohetenidräkterna.

Direktören beslöt då — somnatur-
ligt och klokt var — att spelaTannhäu-
ser iLiverpool ide elsassiska kosty-
merna, som redan voro där.

Hvarföre, i alla himlars namn.
spelade inte Hr Axel Berndtson Arle-
siskau ikostymer från liegina von Em-
ineritz — stycket hade då blifvit be-
tydligt mycket intressantare!Och Ham-
let idrägter från Tavastland och Kare-
len — vi hade ju då fått en inhemsk
tragedi till!

hanMen viha ingaskäl att klaga —
tog skadan igen isin Nyårstablå!

Notiser.
— Lecocq's ideal! Franske kom-

positörenLecocq skref sin bekanta ope-
rett ..M:me Angots dotter" för skåde-
spelerskan m:lle Pauline LuiginiiBru-
xelles. Då hon hade uppträdt som Clai-
rette, skickade kompositören till henne
partituret med följande tillegnan:„Till
Paulino Luigini, mina drömmars Clai-
rette". Sedermera då operetten upp-
fördes i Paris och m:lle Paola Marie
uppträdde i rollen, mottog också hon
ett partitur med följande tillegnan:„Till Paula Marie, mina drömmarsClai-
rette". Då slutligen m:lle Zulma Bouf-
far gaf Clairette som gästrolliKönen,
där kompositören var närvarande vid
föreställningen, fick hon mottaga en
dyrbar blomsterbukett med ett bref, i
hvilket Lecocq skrifvit dessa ord: Ni— ni är då sannerligenmina drömmars
Clairette;'. Nu frågar man, icke utan
skäl, hvilken af dessa tre damer är
egentligen den mångsidiga mannens
ideal?

— Pianisten Padrewsky hur ny-
ligen af sina beundrarinnor mottagit ett
modellpiano, en flygel, af elfenben med
claviature af silfver och guld, samt af
beundrarilinornas äkta män ett par res-

hästar, den ena svart, den andra hvit— en osökt anspelning på pianotangen-
temas färger!

— Great attraction. Direktören
för Imperial Music Hall iNew-York,
hr Krauss, har för närvarande engage-
rad en artist, som hvarje afton lockar
dit tusental åskådare. Det är M:lle
Omene, hvars hela konst hestår iatt
dansa mednakna fötter,hvilkas tår äro
besattamed briljantringar och smycken,
nya och alt dyrbarare hvarje afton.

— Ny teater iParis. För några
dagar sedan öppnades iParis en ny
teater under ledning af den bekante
parisiske teatermannen V. Koning, se-
nast Gymnases direktör. Teatern, som
bär namnet la Comédie Parisienne, skall
vara utomordentligt praktfullt inredd.

Den första föreställningen, som gif-
ves för prässen och särskildt inbjudna
har följande program: Suzanne ocli f/iib-
barne, komedi i1 akt af Henri Meil-
hac, en prolog samt nEnkan", komedi
i3 akter af Meilhac och Halévy.

—
Teatrarna iParis ha haft myk-

ket litet att bjuda på denna sista tid.
Hr Albin Valabrégue, som en tid tyck-
tes vilja öfvergifva sitt yrke som för-
fattare i den farsartade genren för
att uppträda som föreläsare i sociala
frågor — något som han dock icke
hade tur i — har nu återvändt till
sina får" och skänkt Gymnaseteatern
en komedi, betitlad ;)Hertiginnan af
Montélimar". Den är litet mera se-
riöst moraliserande än hans föregående
opera, men denna skildring af en bor-
garfru, som köper sig en titel och vill
söka spela fin dam, för att sedankomma
på det klara med, att hon gör bäst i
att lägga bort både storhetsmani och
titel, är tämligen intresselös, utan att
nu tala om att den har starkt slägt-
tycke både med Le bourgeois gentil-
homme" och annat. Spelet på Gym-
nase är också endast delvis godt. Xågra
små roligheter istycket torde ej vara
tillfylles för att ge det långtlif. Skall
denna halfva otur" åter drifva hr
Valabrégue till att studera den sociala
frågan? . . .
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