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I!ladetutkommeralladagar. Lösnumrora. 10pi. säljas iNya Tea-tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensomibladets annons-kontor, A. L. Hartvalls butik vid Senatstorget,der äfvcn prenu-
meration emottages till ettpris

N'n R af (> 5%: för helt år. Annonser (y,_ D
"« u< tillettprisafminst50 yii. införas. "■" W.

A.Parviainen &C:o
(Micliaelsgatan y>/ 8)

försälja i parti
Petroleum, salt, kaffe,

socker,viner, punscho.cog-
niic; samtiparti o.minut :

Ä!!a til! en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.

A. Parviainen & G:o,
Michaelsg. 8 telefon-n:r221

Från teatrarne i Sverige.
Om hr M. Svedbergs forsla

Uppträdande på Nya tealerniStock-
holm i BröJerne Rantzuu'' skrifver
en leeensent:

'land styckets öfriga roller är det
nästan endast Georges, Jacques Ilant-
zaus son, som är af någonbetydenhet,
men olyckligtvis temligen andefattig
och deklamatorisk. Hans langa tal
i sista akten förefaller som en advo-
kats inför domstolen och icke som
livad det borde vara, en hjerteutgju-
telse af en ung medlem ifamiljen.
Rollens innehafvare är hr Svedberg,
som Nya teatern vunnit från svenska
teatern i Helsingfors och sannolikt
varder en god tillöknindiförstnämn-
da scens krafter. Hr Svedberg är
ung, har en god teaterfigur och gan-
ska mycken säkerhet och lifaktighet
på scenen. Han löser sin uppgiftsom
den unge Rantzau ganska lyckligt,
och om hans åtbörder ännu äro nå-
got för öfverdrifna och ofta fögai
samband med hvad han för tillfället
skall uttrycka, om han allt för myc-
ket »poserar» och lägger an på det
yttre, så torde dessa fel uuder eu god
ledning snart nog kanske kunnabort-
läggas. Att hr Svedberg har scenisk
begåfning märker man nog. Han är
icke heller nädon nybörjare, enärhan
iflere år uppträdt iHelsingfors, men
han saknar synbarligen god skola.

-Littraarcliska sällskapet har
lemnatGeflo,säkerligen fögabelåtetmed
sin sejour derstädes. Att deniekono-
miskt atseende slagit illa ut beror icke
blott, om ens något, derpå att »Cirqne
du Nord» täflat med det samma oui
publikens ynnest, utan otvifvelaktigt
mest derpå att sällskapets samman-
sättning är sådan att knappt någon
pjes kunnat gå någorlunda tillfreds-
ställande. Som bekant ernår sällska-
pet lyekliggöra Wiborg i höst.
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D. J. Wadéns

Elektriska affär,
Vestra Ifenriksgatan Jli 12,

telefonnummer 200.

Daniel Nyblins Fotojr afiatelier,
Fabiansgatan ås 31,

öppensöcknedagarkl. 1- 6, söndagarkl.
10— 2. Telefonnummer 214.

Schildt & Hallberg,
Helsingfors, Michuelsgalau b.

llrandredskap,mejeri-artiklar
af alla slag <& bir/ödninr/sämnen
hos SCHILUT & HALLBERG.

Lindroos & Flodström,
Urmakare,

JW IS Alexandersgatcm Jli' 18,

Från tonkonstens område.
— En uppgående stjerna. Å

gillesaleniUpsala skallidennavecka
en ung- sångerska fröken Hervor Tor-
padie lata höra sig offentligt. Om
henne skrifver en korrespondent. Lik-
som alla andra konstnärer, livilka sö-
ka att finna de bästa läromästareoch
sträfva efter verklig- utbildning, äm-
nar fröken Torpadio iParis sökaför-
kofra sina ovanliga anlag. Hon eger
en sällsynt djup och klangfullaltröst,
hon har ett djupt och varmt konstnär-
sinne. Hennes musik-studier iStock-
holm ha hufyudsakligen ledts af hr
Fritt Arlberg, hvilken, väl känd och
högt värderad af Upsala publik, ge-
nam att biträda vid den förestående
konserten velat ytterligare gifva ut-
tryck af det intresse och denvälvilja,
livarmed han följt fröken Torpadies
framsteg inom- konstens område.

Slutligen lyckönskar brefskrifvaren
den unga sångerskan, hvilken genom
sin talang samt sia älskvärda och
tjusande apparitionotvifvelaktigtkom-
mer att vinna lysande framgångar ej
allenast inom eget hemland, utan äf-
ven idet konstälskande Paris, ditva-
ra varmaste välönskningar följahenne.—

Ert svensk qvartott under
hr Luttemans kända ledning1 gifver
konserter iDanmark mellan den 18
och 28 september. Tornen har bör-
jat iPrestö och fortsattes derifrån
öfver öarne och Jutland. Qvartetten
kommer från en konstresaiTyskland,
Schweiz och Holland, der den gjort
mycken lycka.— Madame Trebelli har haft
mycken framgång iKöpenhamn. Pu-
bliken har applåderat och kritikenro-
sat den omtyckta sångerskan och hen-
nes assistance. Förliden torsdag och
lördag gaf konstuäriiman tvenne po-
pulära konserter i Tivolis konsertsal.

Koörts, fiån fÖreg;\(jnde nummer)
som co tanke

(Slut)



HjäN:o 12.

Onsdagen den 27 Sept. 1882.
För 4.-de gången:

SPORT.
Lustspel i3 aktör. Svenskt original.

Hathias Falk, fabrikör . .
Clara, hans hustru . .
Fanny, deras dotter . . ,
Fru Behm, enka . . .
Aurore, hennes dotter . ,
John Struzenhjelm, löjtnant
Thorsten Dahl, ingeniör.
Charlotte, itjenst hos Falk
Anders, trädgårdsdräng .

Persönerna:
spelas af Herr Hirsch.„ Fru Skotte.„ „Fröken Wessler.„ Fru Åhman.„ Fröken Grahn.

Herr Bränder.„ Herr Olsson.
Fröken Wennerqvist„ Herr Paulson.

(Scenen: Å ett landsställe iLidingönnära Stockholm, sommaren 1882. Mellan 2:dra
och 3:dje akterna anses en månad ha förflutit.)

IMellan Sidra och 3:dje akten:
1) Aria ur Fidelio" af Beethoven,

(Föredragas af fru E. Engdahl.)

Efter pjeseii» slut:
2) Romanser. (Föredrages af fru E. Engdahl.)

Orkestern ixtför:
Ouyerture till Dichter und Bauer"
Wiener-Humor", vals

af Suppé.„ Strauss

Priserna är o:
Parterre n.-ris 1—32 a 5: —

„ 33-72 „ 4: —
„ följande stolrader, n:ris 73—154 . „ 3: —

Parterre-galleri „ 3: 50
Venstra Parterre-Avantscenen, hel loge 6 pl, „ 25: —

„ stycketals . „ 4: —
Parterre loger »4:

—
Första radens fondloger, n:ris 9, 10 och 11 . „ 4: 50
Första radens sidologer „ 3: 50

Smfifti.
Andra radens högra avantsoen, helloge, G pl., å 20:

—
„ „ tondloger, B:ris 7—13, pl. I—2 „ 2: 50„ 7-13, pl. 3-7 „ 2: -„ „ sidologer, pl. I—21

—
2 „ 2:

—
„ sidologer, pl. 3—7 „ 1: 50

Tredje radens avantscener, hel loge . . . . „ 10: —
„ „ fond ii I' —
„ „ sidologer „ 1: —
„ gallerie ,— 50

\JJJS.« Teaterns biljettkontorär öppet representationsdagarna:söcknedägarna från kl. 9
f. m. till '/.S e. m.samt från kl.ie. ni.; sön- och helgdagar från kl. o—lo f. ni. samt från kl. 3e.ni.,
äfvensom de dagar, representationericke gifyas, frånkl.12

—
1/i3. Vid förköp före representationsda-

gen erlägges förhvarje biljett 10 procent utöfverpriset.

Tobaksrökning i teaterns trappor och korridorer är vid vite af 20 mk förbjuden.

Börjas kl. £ SB och slutas omkring kl.11 e. m.



VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.

Föreställning hvarje afton från kl
728 e. m., dervid följande ut-

märkta främmande arti-
ster uppträda:

Den amerikanska truppenDel-
mai*B,neger-komikerne,bro-
derne Bryants, gymnasti-
skasällskapet Wartenberg,
tyrolersällskapet Hofer och
instrumentalisten Sidney
Terry.

Måndagen den 25 Sept.:

PROGRAM

Marsch.
Uppträdande af tyroler-sällskapet
Hofer.
Uppträdande af neger-komikerne,
hrr Bryants.
Steiersk nationaidans utföres af de
små flickorna Margareta o. Maria
Wartenberg.

(15 minuters paus)

Musik-nummer.
Det rullande klotet, utföres af frök-
narna Franziska och Angelina War-
tenberg
l rosens doft", utlöres på stråk-
cittra af hr Max Hofer.
Uppträdande af instrumentalisten
Terry.

(15 minuters paus.)

Musik-nummer.
The four American Devils", utf,
af truppen Delmars.
Uppträdande af instnirnentahsten
Terry.
Ikariska lekar utföras af fröken
Franziska VVartenberg med sina 6
syskon.

Obs.! Imorgon nytt program!

Några sommaraftnar i fran-
ska teatrar.

(Bref till en svensk tidning)

Det var från Södern vikommo:det
vill säga från Italien, från bergenoch
sjöarne vid Schweiz-gränsen, från en
af jordens skönaste trakter, dernatur
och kultur hafva ingått en förening,
som gör vistelsen vid Como-, Lugano-
och Maggiore-sjöarneoförliknelig.

Här fanns naturligtvis icke någon
teater, och då vi kommo tillMilano,
brydde vi oss i alla fall icke om att
bevista de skådespel af 4:de klassen,
hvartill affischerna iaugustimånad in-
bjödo. Lombardiets skönahufvudstad
har visserligen en teater af allra för-
sta klassen, men det är endast från
december till påsk som La Scala hål-
les öppen. Dä samlashär utvalda ope-
rakrafter af prima rang och enofant-
ligt stor och skicklig balettcorps; då
tylles den enorma salongenaf rika re-
sande, af provinsens landt-adel,afMi-
lanos egna förmögna borgareklass.
Sångens konst odlas här som på få an-
dra ställen iverlden. Men nuvarLa
Scala — icke stängd,men tom. För50
centesimi öppnade den villigtsinadör-
rar för de många besökande,somger-
na slinta in idess dunkla kyla, när
man tröttnat på katedralensiden hvi-
ta stenen fängslade gotik ochdenhän-
ryckande utsigten fråa dess tak öfver
Po-slätten med Alpernas silfver- och
guldglänsande toppar, när man sett
nog af det monumentala Victor Erna-
nuel-galleriet eller af vimlet och det
solljusa lifvet å gatorna. Man träder
in iLa Scalas svalhet, följdaf en väl-
villig ande, som lyser upp med lam-
pan. Han öppnar någon af de mån-
ga på G a 7 våningar fördeladeloger-
na, hvardera ett litet rum, hvartill
hör en vacker salong, dit man kan
draga sig tillbaka, när ens favorit-
sångare eller sångerska slutat favo-
ritnumret. Man vandrar öfverdetbre-
da golfvet och man pröfvarakustiken,
som idet enormt stora rummet är o-
förlikneligt god och oförnikneligt flat-
terande för rösten, man beser scenen
och förundrar sig öfver dess dimen-
sion, som är så stor, att flere hundra
personer i någon opera eller balett
mycket beqvämt kunna röra sig på
dess areal. Mest förundrarman sig
öfver, att Milanos kommun kan och
vill uppoffra så mycket genomatthål-
la en så jättestor skådebana tillsluten
två tredjedelar af året, under detden
frikostigt honorerar så talrika och så
utmärkta artistiska krafter; ty visser-
ligen äro prisen, efter nordiska be-
grepp sedda, skyhöga och detstående
abonnementet pr säsong för en loge

iLa Scala en hel liten förmögenhet,
men inkomsterna kunna dock säkerli-
gen icke motsvara utgifterna.

Men det var icke om denna förtill-
fället öde och tomma teater vi skulle
förtälja. Vi förflytta oss således öf-
var Alpernamot vester,tillFrankrike.
Här mötes vi genast af *une seule
representation, donnee par m:me Sa-
rah Bernhardt, ex societaire de la Oo-
médie-Frangaise. Det är Marguerite
Gauthier idet bekanta skådespeletaf
Alexandre Dumas fils, somSarah skall
spela; hennes äkta man

— hr Jac-
ques Damala — spelar älskaren, Ar-
mand Duval, och dennes fader repre-
senteras af Dieudonné, den skicklige
skådespelarenfrån Vaudeville. Deöf-
riga rollerna äro ihänderna på rin-
gare krafter.

Först ett par ord om hr Damala.
Han är en välväxt, vacker och kraf-
tig man, brunett och lifiig, rask och
spenstig isina rörelser,behagligtmun-
ter och verkligt fin till sitt väsen.
Han är icke någon storkonstnär, men
han är ganska mycket sceniskt an-
vändbar och uppträder alltidsåsom en
man comme il faut. Hans röst är
sympatetisk, och hans sätt attpåsce-
nen sköta konversationen är ganska
tillfredställande. Men för den finare
och djupare konsten, den konst som
kräfver en skarp, psykologi, för den
finnes tydligen ihans bröst ännu ett
stort tomrum.

Annorlunda med hans hustru, som
aldrig är obetydlig. Hon kan vara
nyckfull och oberäknelig, hon kanva-
ra extravagant, äfven som konstnä-
rinna, och hon är visserligen numera
ute på virtuositetens farliga svigtgun-
ga, men hon är och förblifver dock
en med underbart mäktig kraft utru-
stad, en stor artist både i sina för-
tjenster och isina — fel. Ensamstå-
ende är hon, när hon med sin organ
framhåller karakterens väsen, t. ex.
hos Marguerite Gautier iförstaakten,
just genom det forcerade, hvilket är
för denna »dame anx camélias» natur-
ligt. Ensamstående är hon, när hon
med sin mästerliga diktion målar en
situation; ensamstående, när hon med
sin märkvärdiga intelligens fördjupar
sig ihandlingens och individens psy-
kologi; ensamstående, när hon medsin
makalösa sinnesliflighet genomlöper
känslornas skala och uppenbarar för
åhöraren fullheten af den känsla,sem
vi kanske anat innerst hos oss sjelfva,
men som vi förut knappast rätt för-
stått eller förmått klargöra för oss
sjelfva, och som vi, ialla händelser,
aldrig förr hafva sett så framstäld,
men ett så djupt grepp idet djupast
menskliga. Marguerite Gautiers roll
med dess vida fond af stämningar,
från jubel till förtiflan, från sorglös-
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het till tungsinthet, från än?ot till
trots, från den ömmaste kärlek till
den bittraste harm — ja, Sarah utlör
denna uppgitt på ett sätt, som är o-
förgätligt.

Men så gifver hon visserligen ock
alltibland för mycket af det goda,lå-
ter virtousen herska på den sanna
konstens bekostnad. Detta framträ-
der då och då ivissa altföromsorgs-
fullt afpassade, alltför långsamt ut-
vecklade mimisk plastiska drag, ien
manierad lek med rösten,ialltförgal-
vaniska rörelser med de ioch försig
så utrycksfullt långa, magra ringrar-
ne. Och stundom kommer hon in på
områden, hvarest blotthennes eminen-
ta talang och stora prestige hindra
henne från att blitVa parodisk. Hon
har bland annat i»La dame auxcamé-
lias» arrangerat en dodscen, hvars
första del är ett slags stelkramp «ch
livars point är en akrobatisk släng-
ning med hela kroppen, som hvarken
är sann eller skön, men desto mera
rik på en effekt, som dockickehör till
d« goda. Sålunda erbjuderhvarje pre-
station af henne moment af intresse,
många till lärospån, flere tillbeundran,
icke få till förundran, ja, till skräck
och varnagel.

Det må tilläggas, att Sarah äfven
till oss — då vi etter föreställningens
slut uppvaktade henne och flngo hen-
ne så glittrande glad och liflig som
någonsin en död »dame aux camélias»
varit — afgaf en liknande förklaring,
som nyligen framkommit offentligenpå
annat håll, nämligen, att hon (d. v. s.,
att »vi», m:r Jacques Damala som »le
jnséparable») beklagndu, att hon ej
kunde gästa Norden i år, men lefde
i hoppet att nästa år få komma.

Teaternytt.
— Nytt skådespel af Ibsen,

Enligt ett telegram från Kjöbenhavn
har Henrik Ibsen skrifvit ettnyttskå-
despel ifem akter, med titel»En folk-
fiende», hvilketinovember utkommer
på Gnldendalska bokliandelas förslag
och som redan ftr inlemnadt tillkungl.
teatern iKjöbenhavn samt otvifvel-
aktigt antages till spelning.— Om de nya sveaska origi-
ualdramer som antagits till uppfö-
rande å Dramatiska teatern iStock-
holm under detta spelar, meddelas nu
följande:

Hr Oscar Wijkander har för Dra-
matiska teatern författat eu original-
pjes i4 akter, benämndBerlhaMalm.
Till uppförande på samma teater haf-
va jemväl antagits: Författarefåfän-ga, komedi i4 akter af Johan Jolin
och Sprängämnen, komedi i4 akter
af Fr. Hedberg.

— Teater-geschäft. Madame Sa
rah Bcrnhardt-lhmda lärer hafra fö-
reslagit Vietorien Sardou att kiipa
lians nyaste stycke, hvilket skallupp-
föras i december på Vaudeville-tea-
tern iParis, men ännu icke sett lju-
set. Madatne Sarah B. hade ämnat
göraen rnndresa med pjesen iEuro-
pa, men Sardou lärer hafva afslagit
anbudet och låtit konsluärinnan för-
stå, att han sjelf ämnar »resa i» sitt
stycke och låta uppföra det iEuro-
pas alla lmfvudstäder af ett litet,men
valdt sällskap. Den celebre författa-
ren påräknar madame Sarah Bern
härdDamala såsom den förnämste su-
j"tten isällskapet.— Planquette, kompositören af
»Cornevilles klockor», har för Come-
dy-Theatre iLondon kompenerat en
ny operett, «Rip Vom Winkle*.— En parisiskas historia" är
namnet på ett nytt skådespel af Ocla
cc Feuillet, som denna sjelf uppläst
inför GymnaseteaternsiParis konst-
närer. Dramat har 5 akter, hvaraf
synnerligast de två sista afhördesmed
spändt intresse. Man väntar, att
stycket skall komma att göra samma
lycka som »Serge Panine», och lika-
som idetta stycke, skallhufvudrollen
äfven här spelas af fru Pasca.

Bitar.
— Edvin Booth, den ryktbare

engelske iragikcin, skallibörjanaf
nästa år börja en serie gästroller på
engelska språket å Thaliateatern i
Hamburg.

P. Popoffs

ndeIKin- ocli k tkatessha
= Norra EsplaDfidg 27, Alexander«g. 18, 5

2 förtjenar att besökas af allmän- M
|2 bften. 5

Den 26 d:s skall iMiiii-
chpn ett saminan!rade ega rum mel-
lan Tysklands teaterintendenter och
direktörer, då försök skola anställas
med elektrisk belysning å hofteatern
samt iglaspalatset derstädes. Hittills
ha 17 intendenter för tyska hoftea-
trar och direktörer förde störrestads-
teatrarne anmält sig som deltagare.

Hos

FETT?
& k\liii

porträtteras alla dagar från kl. 9 f. m.
N. Esplanadgatan 27 (telefouuummer 212).

Albin Både,
Agentur- & Kommissionsaffär,

4 Ileleuegatan 4,

Telefonniimm3r223
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Hartvall,
Alesandersgatan

.M
26.

o. $>i-nce-nc-z>
ho? R. Me 11in,

N. Esplanadgatan 39.

Augusta Falilströnts

MODEMAGASIN,
Mariegatau 12,

rekommenderar sitt lager af fransyska
mode-artiklar för kläder och hattar till
moderata pris.

Ol>®.!
Papya(oi§- o* Clftarß-IftancleSii,

Glogatan ./)/ 2
It. Mwv.moutnn

XäÅÅa>wsuvc <x-xX\t\c'\ctl<x inineKxi-

■föt^äfjc* natwtliga wine«al-pal'-
tcn, j>a f tet föt 5a3 ocfi öftiat

iSenna ot-anofvc
Försäkringsbolaget

B# g.a1.Ja
meddelar brand- och lifföisäkringar ge-
nom Stude & C:o,

/W 28 Unionsgatan 28.

Helsingfors, ILfors Dagblada tryckeri, 188:


