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Teatrar och Konserter.

N. Esplanadg 37.
Oscar Ålexiz.

Brand &.
Aktiebolag

Kontor
Norra Esplanadgatan 33 Telefon 228

Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag

J. N. Carlander.

*** DANIEL NYBLIN, FOTOGRAF, Fabiansg. 31. ***
Onsdagen den 5 December
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såväl enkla som slipade
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Helsingfors Telef 169
DillvärkDingen står under kontroll af

kåclespel ifyra akter af M. Brieux. Fri öfversättn
K. Wetzer.
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Ludv. Hartwall.
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(Catanis hus)

Harald Wasascjernas BLOMSTERHANDEL, Skilnaden 4
BODEGA ESPANOLA
Städernas i Finland
Sällskapet.
Tilbarmoniska
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Sedan stor prisnedsättning på samtlij

U'ies all

Möb'er, Möbeltyger,Mattor, Draperier. Lampor
göra besök i vår affär och hoppas vi kvm

Vaser etc.
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Den enda värkligt praktiska SKKIF MASKIN
som finnes är

Rekvirera vår nya piano ocl
katalog, som sändes franco pä ht
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som akrifver såväl rysk som vanlig skrift
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48 Alexandersgatan N:o 48

Viner och spirituösa
direkt inporterade från utlandet
Hjelt & Lindgren
S. Espl. gatan IS

i utlandet

29

Genomskinliga kuvert,
Finska

nbrika'

Akta

innehållande 186 vyer i stort format fråi
hela vårt land med text på svenska, lin.sk:.
t v.» k <
;elska, franska och ryska

vapenmärken
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C.E. Lindgrens Borstblnderiaffär,

Alexandersg. 46 Centrals hus
Alla sorters finare och gröire Borstar &, Penslar,
Tamburmattor & Rottingpiskor, Toilettvålar.Amykos. Parfymer. Badsvamp, Kammar af alla slag Speglar & Toilettprydnader, Portmonnäer, Börsar, Plånböcker, Cigarr& Cigarrettfodral m. m. till billigaste primer.
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Svenska prisbelönta & andra utländsk
ter i alla storlekar samt prislägen.
Största urval af korsettfjedrar & pla
till billigaste priser, hos

Helsingfors,
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till högre nnspr.

Aitonkoncert fr. kl.

l:ma Inlaid Linoleum
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sätt

af fröken Swanström. Det var
intelligens i uppfattningen, konsekvens
i bvarje obetydligt noment af framställA. B. Wicander & Larssons
ningen och de upprörda tragiska scenerna i slutet af andra akten och i
O O nederlag 00000
fjärde akten gåfvos med en eruptiv
Richardsgatan
kraft, som värkade rent af förkrossande
på publiken. Också smattrade efter
naturligt nästan fullkomligt obekant för
andra aktens slut en bifallssalfva, sådan
Svenska teatern
icke fransmän. Denna omständighet
den sällan förekommer, och fröken S.
gör att första akten, exposén, största
Imåndags gafa premieren af en mo- delen af andra akten och äfven tredje
fick mottaga tre vackra blomsterpjeser
därn fransk tragedi: Ben röda kåpan akten med sina långa förhör och
för
den öfverlägsna prestationen. Klädranaf M. Brieux. Pjesen handlar om ett sakningar förefalla oss utdragna
sel och maskering voro ypperliga.
och
mord, som blifvit begånget och för tröttande, oaktadt de icke
blott äro tyHerr Swedberg;, undersökningsdomahvilket en fullkomligt oskyldig blifvit piska för det franska rättegångsförfarn Mouzon, hade anlagt en god mask
anklagad och nästan häller pä att bli randet utan därjämte fullspäckade
af
och spelade äfven mycket plausibelt.
dömd. Han blir i sista minuten fri- kvicka och träffande
allusioner på fran- Södra Esplanadgatan
Han skall säkert lyckas göra den samkänd men hans hem, hans egendom ska politiska och andra förhållanden,
2
(Invid Salutorget)
och hans familjelycka bli genom den som alldeles eller till största
vetslöse lycksökaren och vivören tyddelen geligare för publiken, då han hunnit blHva
långa rättegången och de många tra- nom vår obekantskap med
ämnet gå
kasserierna totalt förstörda och förin- oss förbi. Däremot äro de tre senare Endast de roller, som äro allmängiltigt säkrare i memoreringen. Osäkerheten
hälna såsom bonden Etschepare (den i måndags gjorde
tade. Styckets tendens går ut på att aktsluten, i all synnerhet andra
långörena ännu längre.
och oskyldlgt anklagade),
Etschepare
visa hurusom domare- embetskären i fjärde aktens, fulla af
hans
hustru
återgafa förtjänstfullt af
dramatiskt lif netta och moder samt prokuratorn VaYa herr Engelbrecht,
Frankrike ofta handhar rättskipningen och af storartad effekt.
Vagdock hade vi gärna
ret blefvo för oss fullt
i hufvudsakligt syfte att
lefvande och velat se litet mera passion, litet mera
själf vinna
Spelet var öfverhufvudtaget godt, begripliga och
återgåfvos äfven syn sydländsk glöd och kraft hos den hetprestige och görakarrier. äfven om an- men vi saknade på de flesta
händer
dras egendom, lycka och lif därvid den förmåga att öfVertyga publiken nerhgt förtjänstfullt. Dea kvinliga huf- lefrade bonde, som fyra gånger blifvit
vudrollen lanettas, som bildar styckets dömd
sättes på spel. Det område på hvilket som endast grundlig
för slagsmål och knifhuggningbekantskap
med
c
ou och som så godt som
handlingen rör sig, är följaktligen myc- ämnet kan förläna
ensam är
Vagret
skådespelaren och stånd att skänka det
Herr
ket begränsadt och såsom sådant helt som i denna pjes helt naturligt
framgång härstä gjordes Malmström prokurator och det
saknas. d6S' ätergafs
mycket
förtjänstfullt
P» ett rent af
kraftiga slutet af tredje akten med herr
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SUOM. TEAATTERI
Keskiviikkona

Torr Genuine Arraks Punsch.
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Joulukuun 5 p:nä 1900

Guldmedalj 1898 i Paris
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Folkteatern.
%

(Studenthuset.)

Julius Sjögren

Lördagen den 8 December kl. 8 e. m

Trikot och yllevaruaffär

Abonnement N:o 3
För första

(Der Probekandidat.)
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i nävtelmä. Kirjoittanut Max Dreuer
Suomentanut Benjamin Leino
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Beklädnads-Bolaget Aalto & C:o

Hilma Rantanen

k
visit

Brokelmann .
GertrudEberhard,
reaalilyseon reh
Tohtori
Falck.
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'
. lisakki Lattu.
Professori Vollmiller
. . Otto Närhi.
Yliopettaja Störmev
. Knut Weckman
Pau) Benefeldt, apuopettaja
Hirsekorn, koulun vahtimestari . Eino Salmela.

allt.
Godt material, fin snitt och skickliga arbetare
Priserna särdeles moderata.
Färdiga kostymer, paletår och benkläder på
Frackkostymer uthyras.

Beklädnads-Bolaget A.alto & C:o

. .- .
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. .
Dewitz, koulupoika .... Tyyne Finne.

B&ngatan N:o 9.
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Jsia, herroja, opettajia

ja

Bangatan N:o 9. Telef. 15 05.
Paietåer och Benkläder för fesi
och hvardagsbehof förfärdigas snabt och on

kostymer,

Aleksis Rautio.
Mimmi Lähteenoja
Olga Leino.

.

kelmann

Rouva I

Tel. 15 05.

Ivar Schoultz
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Boulevardsgatan 28

Skrädderietablisemcnt

Tobaksfabriken

SAMSONS"
Tavastehu^ilWerkmngar rekommenderas åt tobaks-
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känna:
(Tram
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..Samson

oh dans i 3 akt
it' C R. Littmark

Axel
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Klädeshandel

. f. d f. nvbcrgs skrädderi
Helsingfors Elektriska W
W Belysnings Aktiebolag
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2|,

,

Kasarminkatu 27

Katrin^^^Ä
Lasse.
HHH
Olle Lek

Nt

Stina, hennes pigi
Stål, brukspatron.

ergs

/

Selma, hans dottei
Mamsell Bom. guv«
Ingeborg, vallflicka
usting. f. d. soldai
En betjent.

kyrkovaktare, boi

Folk af bada könen.

Händelsen tilldrar sig invid Lekhytte

by i Väster-Nerrike
Emellan l:sta
ses två månader och
2:dra och 3:dje omkring ett år hafva förflutit

Representationen börjar precis kl. 8 e. m. och slutar
omkr. kl. II e. m Dörrarna öppnas kl. '8 e. m.

Blåa biljetter.
Biljetter säljas alla hvardagar iThé=
handeln midt emot Svenska Teatern (Argos hus) samt representationsdagen äfven
å Studenthuset fr. kl. 5 e. m. hvarjämte
de ock kunna abonneras per telefon 20 99.

= Rekommenderas
Uälsorteradt

lager af prima

beklädnadsmaterial

Största och

bästsorterade lager i
Jinland af alla slags

ta

ta
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g
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W
g.
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Telef. 916

och "1899

iommissionslager iHelsingfors hos
Frans Lindberg.
Uexandersg. 52.

Telefon 2658

Toimittaa sähkövaloa
Myy sähkötarpeita

öambrini Rcstaurant.
Sivori & * *
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Mineralvattenfabriken

& Merikannon
Ptanomakasiini
Wiipurissa |Helsingissä
20.
Aleksanterinkatu

$

21.

Tel. 5 42.

W

Wladimirinkatu
Tel. 29 22.

M:s effektfulla slutscen och sorti-replik
framkallade lifliga applåder.
Fru Bränder gjorde Etschepares moders lilla rol med naturlighet och sanning, hvaremot herrar Ahlbom och Castegren icke lyckades göra deputeraden
Montdoublean och generalprokuratorn
till annat än högst konventionella teaterfigurer, något hvartill dock äfveD
författaren till stor del bär skulden.
Ofriga biroller sköttes njutbart och herr
tiultmans sekreterare var mycket lyckad
Ti

Musikei

Mor

Olga Salo

liovimuu

rarimes

Anrep.

SJ

Sven Jonssoi^^LgHn

arkastaja Konlunen- Taavi Pesonen

kou

Folk sk
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Benjamin Leino
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Luise ii

gängen
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KAISANIEMI RESTAURANT
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°ch rolie.

i ha icke sett eller läst det franska originalet till Den röda kåpan, men
tro oss dock ha anledning förmoda att
översättningen möjligen icke värkställts
med tillräcklig omsorg och urskiljning,
att döma däraf att på en mängd ställen förekomma
osvenska uttryck och
språkliga oegentligheter. Se här några
ex^mpel. Iförsta akten är det franuttrycket quinze jours öfversatt med
emton dagar. På svenska säger man
°r att
beteckna två veckor eller en
oalf månad fjorton dagar. Om en underordnad på franska talar till enöfver«<inad så kan han säga t. ex. mon
cher procureur" men på svenska skulle
, an knapj,ast tillåta sig att säga: min

ka

kar e prokurator.

som

låter altför för-

§anifa§
rekommenderar sina tillvärkningar
Fabrik & kontor, Lappviksg. N:o 8
Telefon 31 91.
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till allmänt erkändt billiga
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någon Lienhard har med stor framgång uppgamle
man- förts å Neues Thea'er i Leipzig. Det
att han ansåg den mördade
står spiiituella styckets tendens är riktad
originalet
I
en
tjuf.
nen vara
mot den nutida njutningslystnaden.
betyder
tydligen voleur, som visserligen
prisas som särskildt
Karaktärsteckningen
som
i
betyder
en
tjuf, men som också
handel söker komma sig till oskälig lyckad.
vinst, en prejare, skinnare, flåbuse, hvil
ken betydelse här bort komma till anrönte enWagners
vändning. Uttryck sådana som: förstår
första
uppförandet
bifall
vid
tusiastiskt
spe
pjes
som
ni inte franska!? uti en
i Amsterdam.
las på svenska värka komiskt. Det å Nederländska operan
undvikas, då
*
*
kunnat
med
lätthet
hade
*
det ju icke har någon betydelse för
A hofteatern iKarlsruhe rönte den
dialogen eller handlingen. Men nog
Rosenthalerin" af
operan Die
gjort
ha
nya
icke
skulle
exempel.
Vi
med
Ruckauf,
libretton
af LammerAnton
gång
hela anmärkningen,om vi icke denna
ett väluppförandet
vid
första
icke
mayer
att
på
anspråk
med
gått till teatern
mottagande.
Som
ett
särskildt
villigt
behöfva sitta och observera de uti de
har framhållits
vanliga, svenska dussinöfversättningarna företräde hos musiken
den förträffliga behandlingen af sångklunsarna.
förekommande
Den röda kåpan kommer nog, tack partierna.
vare de dramatiskt mättade, skakande
scenerna, att gifva flere fulla hus.
Ett skadestånd på 100,000 rubel fordrar den italienska dansösenLina Cam-«""►pana af direktionen för kejserliga teatrarna i S:t Petersburg. Dansösen biet
nämligen kallad till kejsarstaden men
Notiser
hennes debut på den kejserliga scenen
korn emellertid icke till stånd och man
Ett nytt skådespel »König Arthur* bjöd
henne i godtgörelse härför 3,000
Fritz
författaren
unge
elsassiske
af den

troligt. Iandra akten säger

ÄA'i^

_Q
rubel. Signora Campana lät sig därmed dock icke nöjas och begaf sig så
till Paris, därifrån nu ersättningsanspråket kommit direktionen tillhanda i
form af stämning inför rätta. Hon
motiverar sin fordran med att direktionen genom att hafva inställt hennes
uppträdande skadat hennes konstnärsrykte som ballerina. Att företräda
hennes intressen har anmält sig en
framstående jurist och författare i S:t
Petersburg.

*

*

Wiens teatrar. Det nya lustspelet
nDie strengen Herren" af Blumenthal

och Kadelburg väckte bifall å Deutsches
Volkstheater om det ock icke saknades
yttringar af misshag, skrifver en recensent.
Myckfn munterhet väckte
å Raimundteatern den nya farsen nDer
Frauenarzt" af Pferhofer.
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