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10 penni.

cFrogram^cSlaåei
Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter. DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

Atelier förporträttering.
Förlag >f fotografier efter finska konstnären irkttei.John Svanljung,

HELSINGFOBS
■^^ förlaga{ fmska vyer.
Handel med fotografiska artiklar.Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

.A.leacanä-ersg-a.ts.iiW:o 52. i Fabiansgatan N:o 31. Telefon N:o 264.

N:o 96 Söndagen den 21 April.

SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 21 April 1895.

Tör 3:dje gången

Jan AndersLarsliersocM

fleras fl
En landtlig comedia i3 akter, om en gärdes-

gård som aldrig blef färdig, om den stora ofreden
emellan Jan Anders och Lars Anders samt den olyck-
liga kärleken mellan deras barn, vidare om det stora
och namnkunniga slagsmålet i Lars Anders stuga
samt nidvisan om de trätgiriga gubbarne, om huru
Jonas fick sin enka samt om den svarta tjuren och
de röda korna, med andra nöjsammaäfventyr, fram-
stäld af G-ustaf af Geijerstam.

Personerna

'ontor. Fabiansgatan N:o 8. Tel. 91

o-o

C5
CO
o■g

Henrik Ljungberg
(KarlJohan iLars Anders, Jan Anders och deras barn.)

Bland de artister, som med detta spelar lämna svenska
teatern, är äfven teaterns »jeune premier" hr Henrik Ljung-
berg. Det är att beklaga, att hr Ljungberg ej erhållit reenga-
gement vid den teater, där han samvetsgrant arbetat i8 års
tid. Under sin vistelse härstädes har den unge skådespelaren
utfört en mängd roller, förnämligast hörande till älskarefacket
Bland dessa vilja vi framhålla Bertel i»Regina v. Emmeritz",
Sven i »Strandbyfolk", Jesse Pegg i»Underklass", Neipperg i
Madarae Sans-Géné", Johan Fleming i »Daniel Hjort" m. fl.
men framför alt Kjellson i»Lilla professorskan", livilken visser-
ligen tacksamma, men svåra uppgift löstes af skådespelaren på
ett alldeles utmärkt sätt.

1895.

SVENSKA TEATERN.

Måndagen den 22 April 1895.

För tredje (23:dje) gången

ViIlars dragoner.
Opéra-comique i3 akter af Lockroy och Cormon

Öfversättning. Musiken af Aimé Maillarjt,

Personerna

Thibaut, rik bonde Hr Eiégo
Sylyain, hans dräng
lielamy, underofficer vid drago-

nerna Hr Uggla
Georgette, Thibauts hustru . .Frk Gerasimovitsch
Rose Friquet, fattig bondflicka.Fru Castegren,

Hr Malmström.En pastor
En dragon Hr Linderoos,

Bondfolk af begge könen. Dragoner

Handlingen försiggår ien by isödraFrankrike,
på 1700 talet.

*) Sjlvains roll utföres af Hr. R. Salzenstein

Börjaskl. 7,30 och slutasomkr. kl. lO,ao e. m.
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Lars Anders, torpare....
Brita Stina, hans hustru . .
Lena, deras dotter
Jan Anders, torpare....
Karolina, hans hustru . . .
Karl Johan,deras son . . .
Jonas, dräng hos Lars Anders
Anna Månsdotter, ung enka .

Hr Ahlbom.
Fru Grunder.
Frk Widell.
Hr Eiégo
Fru Bränder.
Hr Ljungberg.
Hr Lindh.
Frk Berglund,

Folk af båda könen

Börjas kl. 7,80 och slutas omkr. kl. 10,15 e. m,

cXo Nouveautes i SIDEN & YLLEVAROR V
äfvensom DAMKAPPOR. (£j

JDamsJcrädderi under utmärkt ledning. /S

-*)
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Obs.! Obs.! Obs.!
Nybeklädd och väljusterad billardmednya köar& bollar.

Kaféet
Tel. 836 Södra Magasinsg. 2,

SKRÄDDERIET
MATTI RINTALA

Alexandersgat. N:o 48.M sorteradi lager inhemska och utländska ty-
ger tillverkas m/sittande kostymer.

rranska Li
N:o 4711.

€xtrait d'€au de Cologne double,
från Ferd. Miilhens iKöln,erkänd som den
bästa genom tillerkännandet af det enda
törstaprisetiKöln lfe7J>.

Generalagent förFinland,
1-Ea.iiritz S-estrin..

Helsingfors.

</. H. WICKEL
VINKANDML.

éirrafis <3unscfi
prisbelöntpåmångautställningar, sistpå

världsutställningeniChicago.

■«$ Guldmedalj1890.&■

ALPIOKSE BELLOT
välkända Cognac.

Största och rikhaltigastelager af
finaste moderna engelska
Hattar iolika Färger

V^V^»^^ Filthattar 10 Mk.
■^jjr Silkeshattar 20 Mk_

Mikaelsgatan 4 Helsingfors.

Vöslauer Goldeckl
Dessa utmärkta rOd-viner, enligt kemisk analys

äkta,rena naturviner, hvilka såsom bekant använ-
das vid utländska karorter såsom synnerligen hal-
sostärkande och därjämte mycket prisbilliga,serve-
ras numera å alla fina kaféer och restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus,

AXEL PALMROOS
Vinafiär.

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

Grönqvistska stenhuset. Telefon 320

¥* 1* fil !B i\ fl!tf fl1 ca r ' v° n Knorr in g.
on i 0 0 11 ii. Wi Wl w> 4* 4Vr> 4Iljnörsäkringsfeoiagei j| yfHl) jilo]le Kontor:MichaelsgatanI.Telefon(3s7.

Efterfråga alltid

& C:o
O-Å-fl BI lOBD

Sofiegatan 2.
Serverar smörgåsbord,Vi& Viportioner,salta biten,

va," fe bila^e«"gf p^- Ledig annonsplats.
Nybeklädd & Väljusterad billard. Nya bollar. Goda köer.

6ustaf
■» rr QHhihprff ôo*6ll l̂l^I^ll^'FOTOGRAF °<—^

J^.. Jlf. OtaniDerg Helsingfors, Alexandersgatan17. -L W X V^V^V^-T. >
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I JLLIUS SJÖGREN «j
Mikaeltgatan 4. Central* hut. *j* Yllc^ och frtbofvaruaffär. \

J* Vålsorteradt lager.Billigrapriser. J

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljning iparti och minut af endast äkta utländska
VINER &

SPIRITUÖSA.

<£i//örsäHringsakiiebolaget
IAIIYI.

JSifförsäfiringar S JSifräntor.
Billiga premier — liberala för-

säkringsvillkor.

1Hagelstams bokhandel. Wk

P Medicinsk och teknisk literatur.

I(ffs> Rikaste ur^al fransk,, tysk och engelsk Uteratur.ifrfl
Konst- ocl^appershat^^^^B

S^^^^^s©

i i
jsäst blir ilängden alltidbilligast. j|

Köp alltid enii w
EW dPt "W T Q ¥ fk "Vt"Ä våljOilPi

så är Ni säker om att få en god maskin.
i

M HUFVUDDEPOTEIT, M
Oentralpassagen. *«

%$ Reel behandling hafva förut kännetecknati»^; oss och utlofvas äfven nu af -^\^
Generalagent och inne-^^fl |J|;Hjalmar Fellman

Wladimirsg. 19
telefon 753.

Ms poteniCentralpassagjsE^"~" g£|

Tisdagen den 23 April

Fpoqram

BeetJioven
Bach.

Ouverture till Prometheus
Gavott
Elegie, för altviol . . . Vieuxtemps

(Herr K. Heikel.)
Venezia e Napoli" tarantella Liszt,

PAUS.
GoldmarkOuverture till Sakuntala"

a.) Margarethe am \ (Zabel.

Spinnrad" \ för harpa j
b.) Lied ohne Worte J [Älvars

(Frk. F. Steinberg.)
SibeliusVårsång

PAUS.
Moszkowski,Malaguena . . .

Solveigs sång. .
Tröt de cavallerie Rubinstein

"^^^^p^*

Tt i ■ " i meddelas afUnaervisninq ipianospel »«^w," f f St. Robertsgatan n:o 39.

Grieg

Ledig annonsplats.

SPiSH

Franska Lifförsäkringsbolaget

L'URB A IN E
meddelar fördelaktigastelif- ochkapital-
försäkringar af olika slag. Särskildt må
framhållas de så eftersöktabarnförsäk-
ringarna. L'Urbaine är fortfarandedet
enda bolag,sommeddelaruppskjutna lif-
försäkringar att vid 21 års ålder träda i
kraft utan alla förbehållredan åt barn
från det första lefnadsåret.

(Bart von %3inQrring.
Kontor: Mikaelsgatan 1

ii mm taS
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Café Victoria
Östra Henriksgatan 13. Telefon 1866.

FAUST.
(La Damnation de Faust).

Dramatisk legend ifyra afdelningar
komponerad år 1846 af

HECTOR BERLIOZ.
Med anledning af att symfonikörenåteruppta-git Hector Berlioz' härliga tonskapelse »Faust" på

sitt program meddela vihär nedan en kort resumé
af innehållet idensamma. Programmet läses å an-
nat ställe ibladet.

IDelen.
Scen 1

Ungerskt landskap; soluppgång. Faust nju-
ter i fulla drag af vårens unga, jumfruliga skönhet.
Han prisar lyckan att fjärran från lifvets äflan an-
das ut vid naturens bröst.

Men snart stores lugnet af krigiska toner, om-
växlande med det glada ekot af landtbefolkningens
danser och lekar. Närmare klinga de muntra ryt-
merna och kören af pustans fria varmblodiga folk
faller in.

Scen 2.
Sång och dans (Goethes »Der Schäfer putzte

sich zum Tanz".) Faust betraktar med afund de
sorglösa, glädjedruckna skarorna.

Scen 3
En annan trakt iUngern. Ryttareskaror medvajande dolmaner och blixtrandelansar draga förbi.

Trumpetstötarna klinga och snart brusar under to-nerna af den stolta, vilda Rakoczymarschen den un-
gerska ryttarehären förbi.

IIDelen.
Scen 4

Nordtyskland. Faust sitter i sin studerkam-
mare. Nedtryckt och bitter har han återvändt från
den leende ungerska naturen. Lifvet har för honom
intet värde, ingen glädje mer. Endast det stora
okända kan ännu utöfva en retelse på honom, och
han för redan giftpokalentill läpparna, dåklockklang
och tonerna af en påskhymn nå honom. Körensjun-
ger om Kristiuppståndelse och om förlossaren,som
skall leda de troende till himmelens portar.Musiken
är full af underbart välljud och en af de effektful-
laste ihela värket.

Faust återvinner väl icke sin tropå lifvet, men
dock lusten att lefva. De milda,salighetsträngtande
tonerna komma hans hjärta att vekna.

Då framträder Mefisto.

Scen o,

Mefisto hånar Fausts svaghet att låta sigröras
af den saliga hymnen. Den okände,hvars ögonspruta
eld, utmålar för Faust en helt annan lycka: makt,
glans, ära och sinneslust. Han lofvar visa en del af
det sjudande, dådkraftiga lif, som pulserar där ute,
och Faust går in på att vara honom följaktig. Ge-
nom luften går färden och direkt till Auerbachs käl-
lareiLeipzig.

Scen 6
Studenter borgare ochsoldaterpokuleraimun-

tert lag. Bränder, den lustigaste af dem alla, sjun-

fer en dryckesvisa om råttan, som bar kärlekeni
roppen och dog af gift. Köreninfaller: Bequiescat

in pace, må den hvila i frid! Föryttermera högtid-
lighets skull föreslår Bränder en fuga på amen"
med motv, ur hans egen dryckesvisa, och fugan lju-
der, ett mastervärk af polyfonkonst inomden trånga
ramen af fyra mansstämmor.

Mefisto uttalar i gäckande ordalag sin förtjus-
ning och utber sig att äfven få sjunga envisa. Det
är om loppan som blef minister vid konungens hof.

Faust känner leda åt denna brutala, grofkor-
nigaglädje. Han vill njuta finare, mer utsöktafröj-
der,' och på trollmanteln sväfva Mefisto och Faust
till en annan näjd.

Scen 7.
Vid Elbes ständer. Mefisto frammanargnomer

och sylfider att vagga med sina luftigasånger Faust
till ro. En förtrollandekör,finisinmusikaliskaväf-
nad som silfverskir, tonar. Andarna framlocka för
Faust bilden af Margareta, den fagra, oskuldsunga.
Slutligen taga de i ring och dansa kring den skim-
rande Faust.

Så uppvaknar Faust. En brännande åtrå efter
den älskade fyller hans hjärta. Han måste se urbil-
den tillden sköna dröm,som Mefisto framtrollatför
honom. Mefisto lofvar förahonom tillMargareta.

Scen 8
Utanför Margaretas boning draga soldatermed

käckt uppvridna mustascher förbiochsjunga omsina
öfvermodiga, glada segrar bland tärnornas skara.
Omedelbart efter dem följa lustiga apollosöner,stu-
denter med barett och och värja vid sidan. De upp-
stämma den urgamla latinska sången: Jam nox stel-
lata velamina pandit: nunc bibendumet amandum est",
o. s. v. (Redan breder natten sin stjärneslöja;nu är
tid att dricka och älska"). Så sjunga soldaterna och
studenterna samfäldt hvardera sin skilda kör.

—
111 Delen.

Scen 9,
Faust har smugit sig iniMargaretaskammare

Hans vilda lidelse förstummasvid denfläkt af renhet
och oskuld, som slår emothonomiden älskades hem.

Scen 10
ilefistostörtarinochuppmanarFaustattgömma
Ännu får han icke eröfra sitt ljufva byte.

Välläsning1 och deklamation,
Siri von Essen

Lärarinna vid Dramatiska föreningens teaterskola,
Wladimirsg. 42 träh. p. g,

vid vägen till »Fölisön"
VdHlOllO Pofå" rekommenderas.„VCllllCllld. UÉIIU Telefon UU"

A. Ahlberg.

tmM-^. /Ä ?W* Wj^ W V Wp "■» I^f är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotografi-Afelier.
Im & Mji JLi JE BjJ Iw I^l ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk

M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ft^älnjnH|tarbete behöfver icke vara förenadt medGlogatan 3
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Äldsta och bäst försedda specialaffär i

Finland för velocipeder & tillbehörsamt desam-
mas noggranna ocb fackmässiga reparation för
moderat pris.

OBS.! Solid- och cushion- ringade veloci-
peder omändras till luftringade inom mycket
kort tid och till billigt pris.

Begär 1895 års nya katalog trykt på
landets båda språk.

Motion är förhälsan,hvad
mat är förkroppen!

Orkesterförenngen iHelsingfors.
%Cniversi(et&ts solcnnitctssat.

Söndagen den 21 april.

F A U S T. ICARTE D'OR [l
JIRROYJ1 CHAMPAGNE |

(La Damnation de Faust)
Komponerad 1846

Dramatisk legendi4 afdelningar

MUSIKEN
—r

HECTOR BERLIOZ

Renault & C:o p1Medvärkande:
Fröken Alma Hulting fr. Kongl. op. i

Stockholm , . . . . Margareta
Herr HofoperasdngarenK^Zetterft^^^^^^U

a A. OianperäH COGNACFaust.
Mefistofeles
Bränder.

Sinfonikören (förstärkt),Orkesterföreningens Verldsberömda kvaliteter.Orkester (förstärkt). 1
Konserten börjarkl. half 8 e. m

Robert Kajanus.
å GULD | fe
gsilfver Medaljerna* fe
IiBRONS gDirigent,

Brunnsparkens i utmärkt skick befintliga 1X.3 £^ ClD3,113, rekommenderas

J. &unis Skrädderi Stora Robert»gatan N:o 3,
=^= utför alla till yrket hörande arbeten fort och billigt.=O'-

"C Telefon 1192,

izSOgc*!"

IM C3r£i.i33Li3jrixi.i 3rest£ruLjr«,:öLi;
Helx.oram.end.eras.

Jf I I

¥ Pi
W -^M

O
O ,B.Alla dag-ar. WflfpJ Ifårtfl

mlddagSKOnSert E|ite Wiener Damkapellet

Alla dag-ar,

Aftonkonsert
fr. kl. 9 e. m.Kl. 3—5 e. m FAVORITE09 HeFomirailera

på det bästaLedig annonsplats.

é
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Scen 11
Margareta inträder med lampanihand. Det

är kvaft och döfvandeikammaren. Hon är förvir-
rad, hon kan ej glömmaden sköna,obekanta man,
som igår hviskade tillhenne heta kärleksord. Lång-
samt reder hon sig att gå till hvila och sjunger där-
under den gamla, sorgsna balladen om konungen i
Thule.

Scen 12,
UtanförMargarethas boning. Mefistobesvärjer

de lurande, fladdrande irrblossen, den förhärjande
kärlekseldens symboler,att medlustans danser snärja
den oskuldsfulla isömnen, likasom gnomer och syl-
fider snärjde Faust. En sällsam, blixtrandegenialisk
irrblossballet intoneras af orkestern. Balleten ändar
med ett hvirflande presto, där motivet af en gudlös
serenad,som Mefistostämmeruppbinderandameshån-skratt, ljuder igenom.

Scen 13
Margaretas kammare. Faust träder fram. Be-

störtning, frågor, eldiga försäkringar om kärlek och
genkärlek. Eusiga af sällhet störta de älskande i
hvarandras armar.

Scen 14,
Mensto in. Han varnarMargareta; alla gran-

nar har sett ljus skimra ihennes fönster;hennes
rykte står på spel. De älskande måste skiljas, men
Jofva att träffa hvarandra följande dag. Utanför på
gatan höras de illvilliga,skadeglada grannarna högt
orda om Margaretas skam.

IV Delen.
Scen 15.

Margareta allena. Hon är nu heltFatists.Hon
Kan ej glömma hans gång, hans ädla gestalt, hans
Berusande kyss. Hennes lycka och lugn äro borta,
»len utan honom kan hon ej mera lefva. Aftonen
laUer på, taptot ljuder, soldaternas och studenternas

sånger blandas som bleka skuggor iden skymning,
tung, men dock så underljuf, som sänker sig öfver
den arma.

Scen 16
Mefisto och Faust blandklippor och skogiga

höjder. Faust öfvermätt af kärlekslycka, erfar af
Mefisto hvilket grymt öde hotar Margareta. Hon har
gifvit sin mor en sömndryck för att ostördtfå vara
tillsammans med Faust, men drycken var ett gift,
som dödademodern. Nu är Margaretai fängelse; i
morgon skall hennes hufvud falla. Faust, utom sig
af smärta, förskrifver sin själ till den mörkaledsa-
garen emot löfte af honom att räddaMargareta. Det
är en list af Mefisto. De svarta hästar, som debåda
bestiga för att ila till afrättningsplatsen och rycka
Margareta undan den straffande rättvisan,äroafgrun-
dens utskickade.

Scen 17.
Natt. Öfver heden jaga Faust ech Mefisto på

de svarta hästarna, Gidur och Vortex. Frommalandt-
män och kvinnor knäböja framför Gudsmoderns bild
och sjunga böner. Då hästarna susa förbi, fly de
bedjande kvinnorna med ett fasans skri. Alla dödens
och helvetets faror omgifva Faust. Spöken tjuta,
svarta korpar skrika kring galgen,dödsklockan,Mar-
sraretas dödsklocka,ljuder, en lång radaf benrangel
grina emot de ridande. De svarta hästarna darra,
världen tyckes knakaisina fogningar

—
Faust gn-

pes af fasa; han anarhvart färden bar. Då dånar
Mefistos stämma: J helvetets vasaller låten edra
horn ljuda! Han är min, räddnmgslost mm och
iden gapande afgrunden störtarmörkretsfurstemed
sitt byte.

Scen 18,

En rasande köraf afgrundsandar och fördömda
mottager Mensto. Furstame ide osällas rike fråga
Mefisto: .Slöt Faust sitt förbund med dig af fri- Ja", svarar Mefisto. En helvetisk orgie

följerhärpå. Afgrunden hyllar de sex mörksensfur-
star: Din, diff, merondor mit aysko! Has! Has!
Satan, Belphegor, Mephisto, has! has! Kroix, Asta-
roth, Belzebuth!

Språket, på hvilket de fördömdesjunga, är det
som Svedonborgangifvit varahelvetasandarnesspråk.

Sce: 'I 19,

Omedelbartefter scenen iPandaemonium,hvil-
ken torde vara ensamståendeihela den musikaliska
literaturen,följer slutscenen ihimmelen med Marga-
retas apoteos. Seraflmer bedja inför Herren;Marga-
reta: ljuder en skär stämma ihöjden,och i en kör
af smältande välljud till ackompanjemangaf harpor
och violiner sjunga de saligaandarna förlåtelsensoch
lycksalighetens löften för den återlöstasynderskan.

Ä (

Ni
?rofkort å 1:50 däri inberäknadt) erhålles ett dussin vackra, ele-
"iberäknadt) fås ett dussin kabinettskort,
ha ett godt kort i förening med billigt pris. Vänd Eder då till

>3Q.a Glogatan 3



OrkesterföreningeniHelsingfors.
Annonsera0. ÖLÄNDER.Söndagen den 21 April 1895

<&rogrami cfiladef"7'Äz folk-konserten.
L Annons« ga, särskilProgram

/7Ac / HvarJe annonsör får sis /7Ae /UUS.J tidningen hemsand Ul/Ä "

1. Jubelouverture —
-5- G-ratiS! -H—

2. Bei uns z'Haus", vals Strå

as å tid'Annonser och prenumeration emottag
för violir Svendsei3. Romans, ningens kontor Mikaelsgatan 1, 1 tr. upj

Herr E. Jurva)

Suonialaisia kansanlauluja".Pahlman Försumma ej att annonsera så länge
några lediga platser ännu

återstå.5. Menuett, för stråkork Bocherini

3. Fantasi,, för trumpet Fuch

k. Gräl: Lösnummer i Laurents urbutik
7. Bolero Moszkowski och genom kolportörerii8. Husarenritt Spindlei

Konserten börjar kl. l .^éifc5 e. m

Skilnadstorgef 2Örkesterjöreningen.

ModernaW. AHLFORS KLÄDNINGAR
medsybehörför20markKjrkogatu 11 Telefon 1001, Moderna
tT«lCfUL©tt©X*

medsybehörför12 mark,
Moderna

Lager af gamla, goda,bevisligen
verkligt äkta viner, direkt

importerade från l:sta
klassens firmor.

€xlra/in ftmXs punsch.
Äkta Cognac,Rhum, Arrao

och Likörer.

SPORTKOSTYMER
medaybeMrför10mark

Alexandersgatan 6,
ingång från gatan.

V. Juslin

Tjandskmagasinet
Esplanadg. 39,

NU INKOMMET
Storturval fårska:Promenad-,Bal-

och Ridhandskar. Godqualitél
billiira nrisc^^^^^^^fl

ii m

FörentaSta temas
Lifförsäkringsbolag
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Helsingfors. Hufvudstadsblad

Notiser
—F. Zell j. Den under denna

pseudonym bekante oprettlibrettisten
Camillo Walzél afled i Wien natten
mellan den 17 och 18 Mars.

Han var en af grundläggarne af den
s. k. Wien-operetten, för hvilken han,
till största delen tillsammans med den
likaledes välbekante Richard Grenée,
skref en mängd operett-texter, hvilka
gjort sin rund kring hela den civilise-
rade världen och af hvilka många äro
väl bekanta äfven i vårt land. Vi
nämna exempelvis Läderlappen", Fat-
initza", ,,Boccaccio", Tiggarstudent-
en", ,,Sjökadetten", Gasparone" och
Nanon", hvilka alla otaliga gånger
gifvits så väl här iHelsingfors som i
landsorten.

Camillo Walzel var född 1829 i
Magdeburg och son till den då mycket
berömda sångerskanFortunataFranchetti
som var gift med österrikiske artilleri-
kaptenen Walzel. Han egnadesig först
åt sjömansyrketoch blef sjökapten,men
lämnade snart detta yrke och blef le-
dare af Theater an der Wien iWien.

*
— Sudermann's Heimath" upp-

fördes den 1 april i Brussel, först
af Sara Bernhardts sällskap på franska
språket och fjorton dagar därefter af
Eleonora Duses trupp på italienska.
Båda de olika föreställningarna skola
gifvas å samma teater.*

—
På Garrick-teatern iLondon

har ett nytt skådespel af Pineso, The
notorivs Mrs Ebbsmith (Den beryk-
tade fru Ebbsmith")gjortmyckenlycka,
troligen mest till följdaf det förträffliga
spelet, då pjesen är bygd på väl vå-
gade förutsättningar och handlingen är
tunn och föga sannolik.*

— Empire-Varieté-teatern iLon-
don har förlidet år lämnat en utdelning
af 50 procent.
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