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Tidning för Helsingfors

F FORSTRÖMS
Restaurant & Billards,

16, Vestra Henriksgatan 16,
rekommenderas.

Dagligen omväxlande frukosträtter
&LXX>X>^.&- från. 2-—

S e. xn.å, l:5O,

Soupers å la carte.

N:o 51.

CÅFE, Teatrar och Konserter. DANIEL NYBLIN,
FOTOGRAF.

-A.teiler förpoträttexin.g'.
Förlagaf fotografierefter finska konst-

närers arbeten.
Förlag af finska vyer.

Sandel med fotografiska artiklar.
fabiansijatan N:o SI. Telefon N:o 264.

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

1894Onsdagen den 31 Januari

SUOWI. TEAATTERI.

MERI.>>■";
'"

■

Nävtelmä 3:ssa näytöksessä. (Kuvaus rannikkolaisten
elämästä.) Kirjoittanut Jean Jullien. Suomentanut

Francois Kadik
Yves Le Mell
Le Braz
Jean Baptiste
Gonidec
Bannec
Le Gouern
Kerjolis

Fru Augusta Lindberg Rueian
Elisabeth Kadik
Jeanne Marie ,
Menguy .
Maryvonne
Angele .
Anne . .FEDORÅ
Ruelanin vaimo

(Tapaus Bretagnessa, Kerbianin läheisyyilessä. Aika

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 31 Januari

Por första gången

FEDORA.
Skådespel i4 akter af Vietorien Sardou

Personerna
ni I i 'i i i I IM

Grefve Loris Spanofl . . .
De Siriex,attaché vid ; ' '-^^^^^^^^^^^^|

skickningen
(Jretsch, poliskommissarie....Herr Malmström
Doktor Baroff. Spanoffs vän. . .Herr Wetzer.
Grefvinnan Olga Soukareff....Fru Molander.
Fru de Tournis Frk Loenbom.
Baronessan Oekar Frk Lihr.
Rouvel Herr Berlin.
Boleslas Lasinski, kompositör . .Herr Södergren.
Doktor Lorreck Hm Lange.
Doktor Möller Herr Enberg.
Desiré, kammartjänare Herr Hultman.
Tschiloff, juvelerare Herr SalzensteinDmitri, groom Frk Stjagoff.
Cyrill, kusk Herr Larsson.Basil, kammartjänarehos Fédora .Herr Preclit.
Märka,kammarjungfruhosFédora Fru Salzenstein.Iran, polis Herr Öländer.
En portvakt Herr Linderoos.
En polisagent Herr Ljungeli.

Gäster hos grefvinnan. Tjänstefolk
Försiggår i våra dagar, första akteniBulgarien

de tre sista iParis,

Börjaskl. 7,30 och slutas omkring: kl. 10,30 e. m

Fru Lindbergs toilette är från
MAGASIN DU NORD.

Fru Lindberg-
Herr Lindberg

Keskiviikkona Tammikuun 31 p:nä 1894.

(La Mer.)

Kasimir Leino

HENKILÖT
Aleksis Eautio

Hemmo Kallio,

Otto Nftrhi
Emil Falck
Anton Franck.
Konrad Tallroth
lisakki Lattu.
Oskari Salo,

Kiilo Stenbäck
JKatri Rautio
Hanna Kunnas.
Emelie Stenberg.
Kirsti Sainio
Maiju Rangman.
Olga Salo.
MimmiLähteenoja,

Kanstia,

nykyinen.)

Näytäntö alkaa k:lo V2B Ja |ÖPOPPUU k:1° l0

CHARLES RUS & C:o:I Klassens Fotografiatelier. N. Esplanadg. 31, 1 tr, upp.

iitioiim ifiii
Sofie -^.slvixiLcafs
tobaks-affAr

Helsingfors Södra Esplanadgaian 20.
LAGER AF:

Jn- och utländska VIGAKnKtt,
Pnpt/ros/ter och Itåktobak,ni. m

"*i Telefon 1543. Hg-

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors

y^i^MSkrädderiEtablissemen
och Klädeshandel

Émlmv^W Unionsgatan 27
V^jSib ""zäL Tillhandahållerde finaste

FRANSKAoch ENGELSKA
PALETÅ, KOSTYM,

/§& BYX °ch VÄSTTYGER
Km Noggrann behandling j

moderata ochbeslämd^l

-_■wF Llf~
Wff försäkrings-

B^ Aktiebolaget

1^ /' Siodiholm. \I

(P^ondiiori fåafani

r>aEas]iräd.d.eri

"— ««i!i:riii;i,iiiiiiiiiiiiriiiiiin!iiiiiiiii;i;iiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin«*— "— 4'iiinii!iii!i!i!iiniiiliu;i:m.i;iiNiiii!i!iiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»>—
"

CT Brand- & LifförsäknMsKontorJ
" -»"ni in1 1ii1 1111 1 111111!1111111i:i11 1 1111 111 ii»»-

— ♥
—

<»i 1111111111 1 1 11 1 1 1ni 1 1 i1111i1111nll>»
— "

J. H. WICKEL
Vinhandel.

<Årraßs t^unsefi
prisbelöntpå många uställningar, sist på världs-

utställningeni Chicago

Guldmedalj1890,

ELEGANTA SMÅRUM
Sexor & supéer till olika pris. Prima varor

sitt rikhaltiga lager
äfvensom iELEGANTA KAPPOR

N. Esplanadgatan 33

J. N. Carlander.

Soléacßl
Dessa utmärkta viner, hvilka såsom bekant

användas vid utländska kurorter såsom synner-
ligen halsostärkande och därjämte mycketpris-
billiga, serverasnumera å alla fina kaféer och
restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus

1 Helsingfors Nya Lånebiblioteks §
förråd af

IModärn Skönliteratur :
har blifvit ökadt och kompletteradt. j'

[j Enny öfveraiktligKatalogur under tryckning. {
{§ BiblioteketAnnegat. 1,2. Tel. 798. fj)

iSIDEN & YLLEVAROR
under lednin af framstående Wienerdirectris

ANDREA LÖNNG REN.
]YUe- och DWerse-bandef



Kongl. Hofleverantör W. C Sehumaeher, Stockholm.

Delikatess Spis- och Knäckebröd i Parti och minut.
Saluhallen 101é 103. KJlttL AUG. SEELENBTiJINVT. Telefon 1287.

K.LILJESTRÖM
Guldsmed.

Galvanoplastiska Nysilfverarbeten.
Lager af guld och silfverarbeten, beställningarutföras flnt

och smakfullt, alla slags reparationer värkställas,
Galvanisk försilfringoch förgyllningå alla metaller.

OBS, Moderata priser.
LTLJESTRÖM

Alexandersgatan N:o 50.
Telefon 1427.

liifförsäkringsahfiebolagef

Kal© va,
£ifför safiringar 4 JSifräntor.
Billiga premier — liberala försak-

ringsvilkor

v_

Calorie

fflfl
C. J. MAEXMONTAN

Esplanadgatan 2
Brunnsgatan 7

TELEPON 124 & 279

Q_

f

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

HelsingforsLillaMek. Werkstad
Alexanclevsgatan48. Telefon 1621.

Utför reparationsarbeten, Förtenning af kokkärl,
Förnickling,Skridskoslipning m. m.m. m. ytterstbil-
liga priser. Beställningar emottagesper Telefoo1621.
Eftersändes och hemskickas.

Ombud för C. W. Sehumaeher

ORKESTERFÖRENINGENS
POPULÄRA KONSERTER.

Torsdagen den 1 Februari.

Program.

Ouverture „Flotte Bursche" Suppé,

Le Rouet deGrand9Maman"! Gillet.
Bizet.Carmen-snite, N:o 1

a) Arietta (Annas)
»Friskytten" . , . Weber

Benzow,b) Viola", romans
(Fru Ida Basilier Mageisen)

PAUS,

Ouverture till op. nßienzi" . Wagner
Aria ur op. Barberaren . . Eossini.

(Fru Ida Basilier Mageisen).

Romeo och Julia" fantasi. Tschaikowsky.

PAUS

StraussKaiser-Walzer"
Solveigs sang4'(pä begäran). Griey
..In (7iii'iimiß Ganne

_______________fl<^ IP4^. ÅmWW

i meddelas afB| Selma Kajanus,
Albertsgatan 17.

!RSsSsSSsS^^!^^ff!^>i

J.F. urna visfs *
i!Lagret ialla artiklar rikt sorteradt. Jjj

Specielt framhålles en stor collection
billiga, pelsfodrade Rotonder.

Kapptyger, moderna istörstaurval
[^ för emottagande af beställningar.
?h

Ledig annonsplats

r-y

Undervisning ipianos

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningipartioch minutafendast äkta utländska

WINBR &
SPIRITUÖSA.

Allmänna

Lifförsäkringsbolaget
iStooliliolni

meddelar lif- och kapitalförsäkringar mot särdeles
fördelaktiga premier och liberala vilkor genom

Axel Thuneberg. Theodor Hjelt.
Generalagentur Kaserngatan 22

~*®Wf& Driftiga agenter medbekantskap
inom studentkretsar antagas.

HOTEL KAMP.
>^^^^^^^g^^^SffigSg
IHOTELLETS RESTAURANT

serveras dagligen kl. 3— 5 e. m.
Tcilol© d'liöte

å 2 mk.
Smörgåsbord 3 rätter & kaffe.

A 3 mk.
Smörgardsbord4 rätter & kaffe.

Dagligen
ISLO3ST ÖESOFLT

af E. SchmidtsKapell
iKestauranten kl. 3— V26 e. m., iFest fesalen från kl. i) e. m.

OBS,! \'iil arrangerandet af större tillställningar såsom
middagar, soupéer etc. erhålles musik af E. Sclimidfs ka-
pell utan skild afgift.

Obs.!Obs.! Ny inredda enskilda rum
Ingång från Glogatan.

Anna Petterson-Norrie
och

Kasinoteatern

Tidningarna ha på sista tiden gifvit
kortare och. längre redogörelserför den
affärskris, som KasinoteaterniKöpen-
hamn under senaste månad haft att
genomkämpa. Denna kris synes nu
nalkas sitt slut, i det att det nödvän-
diga lånet erbjudits under vilkor, att
teatern genom det nuvarande aktiebo-
laget uthyres för längre tid och där-
igenom en borgen ställes för lånesum-
man

Flera anbud lära ha ingått, men
alla iförening med det mot-vilkor, att
nämda aktiebolag värkligen lyckas ge-
nomföradenberamadelånetransaktionen,
gör rent hus efter Hr Esmann och
upplåter teatern genast utan vidare
öfverläggningar och tidsutdräkt.

Tre anbud äro hittils gjorda, och man
väntar idagarne afgörandebeslut.

Det första är framstäldt af Profes-
sor Biis-Kundsen, nuvarande innehaf-
vare af Dagmarteatern, om hvars för-
hyrande för kommande säsong intet

nytt kontrakt af honom blifvit under-
skrifvet. Detta anbud gjordes emeller-
tid redan för en tid sedan och har
ej upprepats, hvarför antagligt är, att
Professor Riis-Kundsen bibehåller Dag-
martetern

Det andra anbudet kommer från den
kände författaren och bearbetaren af
flera folkkomedier och operett-texter,
Hr Richard Schröder, samt den likale-
des bekante teaterdirektörAugust Ras-
mussen

—
tillförene äfven innehafvare

af Kasino, under hvars direktoratKej-
sarens nya kläder först såg dagen.
Detta anbud, som förögonblicketsynes
ha största utsikt till framgång, är
emellertid förenadt från förlagsställa-
rens sida med vilkor, som förefalla
aktiebolaget tämligen svårfylda, hvar-
för afgörandet ännu ej skett.

Det tredje anbudet är framstäldt af
fru Anna Petterson-Norrie. Hon har,
som bekant, för tillfället lämnat Kö-
penhamn för att gastera iHamburg
ocli London, men gjorde redan före sin
afresa nämda anbud, hvilket torde ha
varit en af orsakerna, hvarför han
afböjde K. Teaterns i Köpenhamn
erbjudande att engagerahenne förupp-
trädande ititelrollen iEnnas nya opera
Cleopatra.

Emellertid synea hennes gästspel i
utlandet tilsvidare ha kommit henne
att göra en paus på vilgen till direk-

tionsfåtöljen vid den teater, där hon
i danska hufvudstaden gått från tri-
umf till triumf.

Köpenhamnsteatervärldafvaktar med
spänning frågans lösning.

Balkongen.
Gunnar Heibergs senaste skådespel

Det fri Teater iKöpenhamn

Först ett par ord om Studentersam-
fundets Fri Teater. Den är — enligt
parisiskt mönster — bildad som en fö-
rening, hvarigenom man sökt slippa
från censorn. Men föreställningarna
ha gifvits å Köpenhamns teatrar, och
rollerna ha varit besatta med skåde-
spelare från teatrarne iKöpenhamn.
Till en börjanmötte företaget stöd och
välvilja från direktörerna för de en-
skilda teatrarna: det lyckades då också
att genom en omsorgsfullrollbesättning
åstadkomma en skådespelarkonst, som

lag åtskilliga grader öfver den vanliga
nivån. Men snart kallnade intresset,
och Dagmarteaternsdirektörförbjödsina
skådespelare att medviirka. Sedan dess
har det varit förbundet med stora svå-
righeter att få en föreställningtillstånd:
den förra gafs påsklördagen från kl.
4— 7, den senaste igår afton frånkl.
9 till midnatt.

Men hädanefter får Fri „Teater"
icke längre spela på teatrarneiKöpen-
hamn. De ha blifvit förbjudna attgifva
den husrum, såvida den ej vill låta de
stycken, som skola spelas, granskas af
den officielle censorn, hvilket styrelsen
ej vill gå in på

Först uppfördes en litenstudie Kvin-
äer af den danske författaren Karl
Larsen: ett sirligt, talangfullt litet ar-
bete, i hvilket fyra olika kvinnotyper
blifvit bra individualiserade.

Hufvudintressct knöt sig vid Gunnar
Heibergs Balkonen. Det har ingennär-
mare beteckning, kallas blott3 akter".

Heiberg är påvärkad af den modärna
symbolismen; denna har eröfrat åtskil-
liga yngre målare och vissa yngre skri-
benter iDanmark. Någon klar defini-
tion af, livad „symbolismen" egentligen
är, liar ännu ingen af dess anhängare
gifvit. Men ser man på föreliggande
arbeten synes deras obestämda sträf-
vande samlas i en punkt, nämligen i
det rent negativa: att kommabort från

Sam von
O BSJ.

Bell'B Mål©
Telef. 1542. Helsingfors, Högbergsgatan37. Telef. 1542.

Specialité: Stilenlighet. OBS.! Arbeten utföras al fresco, al secco och sgraffitn

iaffär och Eitkontor



■-m }. Sr MS SKRADDI- Kl.
Wfor alla till ijrket hörande arbeten, af såväl kundernas som egna tyger, med kändackuratess och tillde lägstapri-
\ser, som kunna beräknas. ÖBSJ Godt tillfälle föralla som önska välpassande kläder. Telefon 1192.

HOTEL KAMPS FESTSAL HOTEL KAMPS FESTSAL
Onsdagen den 31 Januari Torsdagen den 1februariåt

(tT-sS»»'

1111 >
från kl. 9 e. m. från kl. 9 e. in

hxyå

Program: Program:
Wa
iförs.Marsch „Frivillig Brandkåren" Sclmeevoigt, Marsch Mitrailleusen" Adam,

Ouvertnre I'ra Diavolo" Auber Ouverture „Jubel" Bach

Vals, Angelo Czibulka, Waldteufel.Tolka En garde"

Aria ur Falstaff Balfe Cavatilie ur BGiordmonte" Merradante,

Paus PausImv
Potpourri Specialitäten" Schreiner. Potpourri „Tiggarstudenten" Millöcker.

Ä.hlfelt. Strauss,Polka „Sigrid" Tals Cagliastro"
Zigiienerlifvet Kölling, Wagner,Pilgrimskör

NYA EXPREBSBYRANMelodier ur Boccaccio Suppe, Trot de cavallerie Eubinstein

RaschMarsch Baier MarschNorra Esplanadgatan N:o 21
->■ Telefon 3>J":o 925. hs-

Uppdrag och kommissioner af— °G__^T^<^vKß°' alla slag utförasskyndsamt, diskret och
billigt

GRAHN, HEDMAN& WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. D»c entralpassagen. Tel, 1146.
alla till facket börande arbeten,

RENAULT & C:o ERNEST IRROY & C:o
Etablerade 1835 Etablerade 1820

COCäjSt/C, J^cims Champagne, I. O!
O * w

*2 Cd f£i °-a
Vi r \ 1/ J cs
O VJ « aco L^s i

f/f /-s>j
' X rfCK _jA>
/aSJsf*
r/*&K"
#Y///it

Specialité: -S Médailles d'or". Specialité: Carte cl'or"»

Generalagent förFinland: Jjgeniuren „VINICÖL E"

t~Åilgmann,
Helsingfors

Ledig £»,3a.iioxxsi>l«i,ts-

den nyktra värklighetsskildringen och
från det minutiösapsykologiskastudiet

Hvad som positivt åsyftas, är svå-
rare att utforska; iblandskjuter roman-
tikens blå blomma frodigt fram, ibland
eftersträfvas en naivitet, som möjligen
kan vara äkta, men som ivår föga
naiva tidsålder värkar konstgjord. I
stilistiskt hänseende sökar man med
ifver att bryta upp nya banor. Eeli-
giös extas och delvis medeltidsaktigt
religiöstfantasteri skapa sig ett hand-
gripligt uttryck däri, att vissa unga
målare af den symbolistiska riktningen
ha gått öfver till katolicismen och del-
tagamed ifver idess ceremonier. Denna
riktning, som fått sin egen — helt sä-
kert blott föga spridda — tidskrift,
har något visst reaktionärt isitt sköte
och begagnas också — visserligenmed
försiktighet— af den reaktionärapräs-
sen iDanmark

Heibergbryr sigisitt arbetehvarken
om tid, rum eller personernas borger-
liga ställning. En af personerna kom-
mer vid daggryningen hem från vak-
ten-' — hvad det är fören vakt, näm-
nes icke — ; en annan af personerna
håller föredragtill mänsklighetens för-
bättring; en tredje är ledare iett par-
lament; slutligen talas det i stycket
om nattåget — hände detta icke, kunde
man vara böjd att själf föreställa sig

handlingen förlagd ett par hundra år
tillbaka i tiden.

Eti anmälare kallar Balkonen" en
vae victis-hymn till älskaren, som från
balkongen stiger in till den trånande
Julia, ständigt densamme och dock
alltid ny samt segerrik ihvarje ny
skepnad, medan den föregående glöm-
mes, föirådes, dräpes".

Scenen föreställerhela tidenett stort,
gammaldags rum, hvarifrån linnes in-
gång till ett modernt sofrum och ut-
gång; till en balkong.

Ut ur sofrummet kommo vid dag-
bräckningen fru Julie och hennes äl-
skare Abel. I' glödande ord prisar Ju-
lie kärleken —

om' ock den kärlek hon
lofsjunger, icke är själames harmoni.
Mannen, den cyniske, elake gubben,

kommer hem från vakten", och älska-
ren måste fly ut på balkongen. Men
strax därpå, medan mannen är isäng-
kammaren med sin doktor, kommer äl-
skaren åter in och framställer sig som
köpare af stället, hvilket är till salu.
Den gamla genomskådar de unga och
gör dem bägge till föremål för sitt öf-
verlägsna, elaka hån.

Den gamle roar sig med attbegagna
ohöfviska ord; ocli då lian prisar sitt
hus, framhåller han starkt dess balkong.
De ord, han brukar härom, förtjäna
att citeras, enär de måla tendensen i
stycket. Han säger: En balkong är

alltid en beundransvärd inrättning i
ett hus, isynnerhet idamernas ögon.
Hvarje dam vill en gång isitt lif ha
en balkong. Vet ni inte det? När
man bara kommer den vägen, så
öppna de genast och säga: Min hjälte,
min hjälte!" om han så också darrar
i knäna, så att han hvarken kan an-
vändas till hjälte e,ller något annat".

För att visa sin skröpligabalkongs
förträfflighet hoppar och dansar gubben
på den. men den brister,och den gamle
krossar sitt hufvud. De unga upp-
sända tacksägelser, medan den gamle
förblöder! Så långt har man kunnat
följa med hr Heiberg och hans djärfva,
egendomliga försök; men liittils har
uppgiften ej häller haft att framvisa
särskildt stora svårigheter, enär en
gammal, ful och elak man aldrig be-,
klagas, när hans unga, vackra hustru
syndar tillsamman med en ung, vacker
man

Men när inästa akt — den försig-
går ett par år därefter

—
Julie svi-

ker Abel, som nu är hennes man, och
kastar sig iAntonios armar, få timmar
efter det hon med full rätt och igod
tro har försäkrat sin man, att hon äl-
skar honom högre än något annat —
då behöfs det förklaring, om något dy-
likt öfver hufvnd kan förklaras.

All förklaring utelämnar Heiberg
icke. Han hariförstaakten framstält

Julie som den sinligt anlagdakvinnan,
och han framställer nu Abel som den
ideelt anlagde mannen, hvilken fördö-
mer den våldsamma kärleken, enär den
icke är någon kulturmakt, och sträfvar
efter att bilda en mänsklighet med
hjärta men utan kärlek och all dess
väsen. ]\len detta är icke förklaring
nog, då Abel dock är uppfyld af den
mest oskrymtade ömhet gent emot sin
hustru och hon älskar honom.

Lika litet är det nog, att Heiberg
framställer Antonio som en demon,
livilken med sin mäktiga vilja och våld-
samma lidelse behärskar Julie, ehuru
hon strider emot; ty Abel (hennes man)
kommer tillstädes, medan Antonio är
där, och hos honom kunde hon söka
tillflykt mot Antonios demoniska makt,
som värkar suggererande. Suggestionen
måste vara bruten isamma ögonblick,
Abel visar sig.

Julie hängifver sig åt Antonio, och
då Abel fram på morgonen oförmodadt
hemkommer från sin resa, komma An-
tonio och Julie ut irån sängkammaren.
Antonio gripes nästan af blygsel vid
synen af Abel; men Julie ångrar intet— hvarje känsla gent emot hennes man
är död. T. o. m. Antonio darrar ofri-
villigt gent emot denna kvinna, som
har den sinnliga kärleken till sin ende
gud. Abel finner sig lugnt idet, som
ej kan mer ändras, och lämnar scenen

■-HF. B. K:s ibHk£S5 F. 8. K:s RdnuL *~-



Specialitet: Delikatess Spis- och ] Ludvigs.
Knäckebröd af flere slag samt die- gatan 5

tetiska brödsorter.

Helsingfors

ÅNGBAGERI.
och Conditori tillverk-

Telefon flitig(IVs färska alla dagar och särskildakaffe~,

frukost- och middagsbröd efter kl. 10 f. m.

Från uflandefs fcafrar.
"Veckans program

Stockholm
K. Operan Alphyddan.

T. TrettondagK. Dram
Wasa T. Nerkingam

Södra T. Doktor Carraso
Folk T. Venus ivargskil

AndratjcöteOoi-rrsTeatet
JYTalmii I'ta/tMtSodom oc
Kristiania Teater
Köpenhamn

Kongl. Th.: Macbeth
Dagmar Th-: FaetterGeo:
Casino: Min «
Folk Th: Lykkejjers Rejse

S:t Petersburg
Michel T-: Les effronts
Lilla Th. Rigoletto (Kiki
Deutsch. Th.: Die zärtlict
Kononow Th

Paris
Gr. opera: G-wendolin
Öp. comique: Carmen
Com. frangaise: Francillo:
Odéon : Le Fils naturel
Gymnase: La iillenle de

Vaudeville: Madame Sans
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några lediga platser ännu

återstå.

Lösnummer i Laurcnts urbutik
och genom kolportöM

mm

För störr

uroille. K

vnnä

varter

si-

med den något „gjorda" kvickheten:
Hvad är denna sorg mot den, att jag-
en gång skall dö. . .

Detta att se älskarne vandra in och
ut från sängkammaren, att se hjältin-
nan i två akter ilätt nattdräkt, vär-
kar just icke tilltalande; och utom det
att de två sista akterna värka konst-
lade, syndar Heiberg mot sin hjältinna
därigenom, att hon från att vara en
skön kvinna med starka lidelser sjun-
ker ned till en kvinna af det slag, för
hvilken en karl är en karl, och som
hängifver sig åt hvem som hälst, som
friar till liennes gunst.

Men trots alla invändningar — och
det kunde göras flere — börman läsa
detta arbete, när det om ett par dagar
föreliggeribokform, ty antingen man
gillar eller icke gillar formen eller ten-
densen, lämnas man icke oberörddäraf.
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Notiser.
— Residenztheater iDresden har

rönt en mycket stor framgångmed sitt
vågstycke att uppföra Smetanas „Ver-
kaufte Braut". De sceniska krafterna
äfvensom den oansenliga orkestern vi-
sade emellertid under kapellmästar Del-
lingers ledning väl vuxna den stora
uppgiften. Bifallet var utomordentligt.
Uppförandethade föranledtenvärklig in-
vasion från Böhmen. Recensenter från
Prag, sceniska konstnärer och konst-
vänner fylde teatern. Dresdens hoftea-
ter hade af politiska betänkligheter lå-
tit den böhmiske Mozarts" värk undgå
sig. IDresden, där en gång Hans v.
Biilow på grund af sin sympati för
tscheckerna blifvit så grundligt uthviss-
lad, var denna betänklighet väl på sin .
plats.— Gerhard Hauptmann har an-
kommit till Paris för att närvara vid
repetitionerna af sitt senaste skådespel
Hannele, som inom kort skall uppföras
på Théätre libre.— Professor Crampton, som upp-
tagits på DagmarteaterniKöpenhamn,
lockar därstädes fullt hus hvarje afton.
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