
Ännu blott utkastad är en tafla,hwilken torde
komma att figurera i den stundande salongen,
ehuru konstnären icke ännu bestämt sig. Ämnet
är »agot beslägtadt med det som isomras till-
wann sig hedern af en medalj. Scenen är
nemligen äter i finska skärgarden. Man ser en
bat, twärt afskuren en l»oe sä, att den kommer
mot åskådaren, hwilken deras endast »varsnar
aktern. Mälaren sjelf har gjort sin studie sit-
tande isören. Allenast twa figurer förekomma:
en karl, som sitter i aktern och stöter segel och
rober, medan närmare oh en qwinna häller sig
fast wib en roddbänk i den krängande farkosten.
Perspektivet erbjuder konstnären tillfälle att öf-
werwinna åtskilliga swärigheter. Fonden bildas
af den blä, skimrande hafsytan.

Widare finnes ett porträtt af en ung pari-
sista ismart drägt, helt liten bild, men sin och
intelligent.

Färdig eller sä godt som färdig är en bild
af en ung sticka i siar drägt. utsträckt pä en
foffa och läsande nägot, hwarifrän hon dock ta-
git ögonen. Klädningen är kokett kastad upp
öfwer fötterna. Fonden är litet orientaliskt bro-
tig, »nen matt, "> kle", öfwerwägande gul, lik»
fom figuren är "!untzuiBB»nle". Den siöna är
tydligen ett barn af wär försinade lid. Arbe-
tet är känsligt och läckert i behandlingen. Det
är bestäldt af en landsman till mälaren.

Ritböckerna »vittna icke minst om fin uppfatt-
ning och tc.lang. Förutom teckningar till gjorda
eller pätänlta taflor, gifwes der en serie illu-
strationer till Peter den stores historia. Edel-
felt har anmodats att utföra dem i och för ett
i Amerika utkommande werk.

Men det intressantaste iEdelfelts atelier äro
naturligen hans egna arbeten, representerade ge-
nom studier och fotografier pä wäggarna, en
mängd teckningar i ritböckerna och dukar pä
stafflien.

Edelfelt har för öfrigt inredt sig en mycket
treflig och elegant studio: da man kommer in,
en liten salong med mystisk dager, der bland
det öfrigc, en bjert-röd, guldstickad bordduk gör
en glänsande werkan; och skild derifran genom
orientaliska drapelier den egentliga ateliern. Utan
att wara storslagen, utan att wilja mara all-
warlig eller stata med tidsfrätta, hoplappade,
bleknade gobeliner, är den glad, nätt, behändigt
anordnad: statyetter, turkista mattor, en synner-
ligen inbindande divan, dekorativa plantor, "chi-
noiserier" af konstnärens egen hand,hwilka wisa,
att om han ock icke warit i Consulses och de
langbenta hönsens land, han åtminstone sett
"Thcblomma" af Maltre Lecocq.

Några af wära nordiska konstnärer äterfinner
man icke mera i samma trakter, der man lem-
nade dem i wäras. Till dem hör Edelfelt,
hwilken gjort ett wäldigt spräng öfwer Seinen
och flugit öfwei mest hela Paris för att slä fig
ned i anden pä Viiliers. Den gatan
är sedan någon tidblifwen en riktig "Vi» ksor»"
i den moderna konstens hufwudstad.

— Mälaren Edelfelt. Stockholms Dagblads
korrespondent iParis skrifwer bland annat:

- En sorglig händelse har den 20 sistwikne
nov. tilldragit sig iLeppäniemi by af Suojärwi
focken. En inhysingshustru, som bebodde en
enskild liggande stuga i nämnda by, hade sagde
dag kl. Il f. m., sedan hon eldat ugnen och
hopskyslat de ännu glödande kolen samt med
ett hanglas tillåst dörren, begifwit sig tillLeppä.
niemi tullbewatning, qwarlemnande sina barn,
en sexårig dotter och en tre ars gammal son
i stugan. Omkring kl. 3 e. m. hade en granne
observerat att rök trängde ut genom stugans
dörr och fönster, hwarsöre han jemte tillkallade
grannar skyndat till stugan samt uppbrutit sä-
wäl dörren som fönstret. Intomne i stugan
funno de barnen liggande liflöse pä golfwet,
ihjelqwäfda af röken. Den emot ugnen belägna
wäggen hade fattat eld, derigenom att brand-
muren »varit söudrig och att de emot den sön-
driga muren hopskyflade kolen kommit iberöring
med wäggen famt framkallat branden. (D.F.)

-- Tidningarna."WaafanSanomat" utkomma"
inästa är pä samma sätt som hittills. Ire-
daktionen ingär silosofiekandidaten E. Levon.

"Pohjois-Suomi" anmäler sitt utkommande i
nästa är pä oförändradt fatt.

Grekland.
Idet ögonblick,makterna uppman» Grek-

land till moderation mot Turkiet, torde det
vara lämpligt att hänvisa på den turkiska
regeringspressens hållning, hvilken såsom

Det är bestämdt, att rättegången mot de
irländske agitatoreine skall börja tisdagen
den 28 december iDublin. Det var ur-
sprungligen fråga om, att den skulle börja
den 17 december, men detta uppgafs, till
en del derför att lordöfverdomaren icke
ville störa julen lör jurymedlemmarna,
Iivilka under hela rättegången måste sitta
inspärrade, så att de icke kunna påverkas
utifrån. De irländske Hgitatorernes rätte-
gåugsbiträden under proceßsen antagas
skoU kosta 10,000 pd st., hvarför bidrag
till en "försvarsfond" insamlas öfveiallt
på ö».

Denna uppfattning tyckes dock vara allt-
för optimistisk och alldeles icke motsva-
rande de åsigter, som hyllas af kabinettets
icke radikale medlemmar såsom t.ex. stats-
sekreteraren för utrikesministeriet, lord
Granville. I ett <»!, som denne här om
dagen höll i Hanlev, betecknade b,»,» de
irländska förhållanden såsom en skam för
landet och framhöll, att ingen säkerhet
fanns deistudes för lif och egendom. Det
är omöjligt, sade han, att låta dessa för-
hållanden vara längre, och regeringen måste
för parlamentet föreslå åtgärder, hvilka till-
fredsställa det nuvarande behofvet och be-
trygga landets framtid. Såsom ett telegram
meddelat, har Coldstreamsgardesregementet
blifvit afsändt till Irland, och detta är
antagligen början till andra militära åtgär-
der å regeringens sida.

Engelska parlamentet skall, såsom tele-
grafen meddelat, enligt ett i lördags af det
under drottningens ledning samlade gehei-
merådet lattadt beslut, sammanträda den 6
nästkommande januari, d. v. 8. en månad
förr än dess sammanträdande vanligen eger
rum. Många hade dock önskatatt det skett
genast, och regeringens beslut har derföri
den engelska pressen framkallat eu menings-
strid om, huruvida det med hänseende lill
de bedröfliga förhållandena i Irland är be-
rältigadt. Under det oppositionstidningarne
iallmänhet påstå, att Gladstone i den ir-
ländska frågan snarare har rättat sig efter
de radikala elementen i titt kabinett än
efter den offentliga meningen, försvarar
Times regeringens åtgörande och tror, att
uti Irlands sjukdom inträdt en kli?, som
uppväcker hopp o.n att febern så små-
ningom skall aftaga. "Det är —

säger
Citytidningen — t. ex. möjligt att agita-
torerne upptäcka att de hafva skjutit öfver
målet. Öm landtligans ledare icke äro
blinda för det faktum, att laglösheten gått
för långt, 53, skola de, bur sent det än är,
försöka att åtminstone till en del åter godt-
göra det onda de gjort. På detta sätt
torde anarkien i Irland blifva något mild-
rad före parlamentets sammanträdande.
Dylika asiater hafva sannolikt förmåttmi-
nisiéren att uppskjuta användandet af ett
drastiskt botmedel för ett ondt, som hittills
hvarken har blifvit bättre eller sämre."

Den irländska frågan.
Politisk aftielning.

Hwilken menniska med sinne förnaturens
behag hyllar icke den harmlösa och muntra
smäfogelwerlden. Och mången betänker dock
icke att foglame äro till ej blott för att
fröjda hwarandra och mermiskan med sinsäng, sin lek och sina wackra drägter. Skap-
elsens herre" har ofta icke klart för sig att
djuren lika wäl som han sjelf kan behöfwa
ett tillfälligt skydd och hjelp, äfwenfom att
de hafwa sin uppgift att fylla inaturens
stora hushållning, i l)wars reglerande ska-
pelsens herre" kan i sin man ingripa, men,
af oförställd och bristande insiat i de olila
naturföreteelsernas inbördes sammanhang,
lätteligen wända till obotlig skada för sinegen hushållning. Nu är det allmänt kända
förhållandet det, att alla preventiva åtgärder
och utrotningsmedel, fom menniskan kan kom-
ma att anwända mot sina otaliga smäfitt!-
der ur den lägre djur- och wäxtwerlden, pä
längt när ej förslå att afwända faran förförlustbringande angrepp pä hennes »växandeeller inbergaoe gröda eller annan egendom.

Det borde numera wara oomtwisteligt att
infekthärjningarna a kutturwäxter och skogs-
träd gä hand i hand med de härjningar,som antagils wara till största delen förorsa-kade af parasitfwampar, äfwenfom att de
fenarc kunna intränga i och skada wiixten i
de flesta fall först da, när denna genom yttre
wäld blifwit städad, sä att swampens grodd-
korn (sporer) eller detz förut i närheten spi-
rande wäxtwäfnad (m^o^ium)kunna komma
i tillfälle att intränga och sprida sig i kul-
turwäxtens eller det wilda trädets wäfnader.Men nu är förhållandet det, att utom den

Winterhjelp ät smäfoglarne.

— En rast ridt. Männen i Australien äro
tända fom goda ryttare, och man har ofta hört

större sensibilitet än hos mennisloögat. Särskildt
lemnade undersökningar af fröbladen hos kba-
laris o»n»rlensis märkliga resultat. Öfwer-
hufwud wisade sistnämnda försöt, att ljuset in-
wertar pä »växterna och i synnerhet pä wissa
delar af dem^ pä samma sätt som pä djurens
nervsystem. Afwen iandra riktningar innehäl-
ler Darwins nyaste skrift intressanta bidrag till
den biologiska wetensiapen. Sälunda framhäl-
les i en särskild afdelning, att spetsarne af röt-
terna hafwa en känslighet och ett inflytande pä
wäxlernas närmast liggande delar, hwilka hafwa
stor likhet med hjernans »verksamhet pä de lägre
djurorganismerna. Darwin är nu 71 är gam-
mal. Förliden wecka mottog han ianledning
af nämnda arbete en lysande hyllning, i det en
deputation öfwerlemnade ät honom en adreh,
hwari nästan alla framstående representanter för
»vetenskapen iEngland egnade honom ett tack-
samt erkännande för hwad han werkat under de
sista 40 are.n.— En fornromcrsk badanstalt. Ej längt frän
Herkulanum har en professor GuiseppiNevi fun-
nit ruinerna af en storartad badanstalt och af
de byggnader, fom omgäfwo densamma. Rui-
nerna äro täckta af ett 10 meter djupt ask- och
lavalager. Hwad maW hittills bragt i dagen,
stall ställa allt i skuggan, fom man funnit i
Herkulanum och Pompeji. Brunns- och watten-
behällarne i desfa termer äro förfärdigade nf
orientalisk granit samt prydda »ned stöna in-
huggna figurer. Det tywärr krossade mosaik-
golfwet är fammansatt af fyrkantiga glasbitar
i alla färger. Byggnadens wäggar äro elegant
hwitrappade och prydda med stöna stuccaturar-
beten. Utgräfningarna komma att fortsättas.

emot ljuset konstaterade Darwin hos dem en

att rörelse föresinnes hos dem, äfwen om de
soswa. Beträffande wäxternas känslighet gent

manwecklingen till en wih grad bewarar bladen
mot inflytelsen af wärmeutsträlning och köld,
eller med andra ord, att den för icke fä wäxter
utgör en lifsfrägc». Andra experiment ädaga-

Darwin bewisade genom dessa försök, att sam-

lade, att wäxter icke sofwa om natten, dä de
om dagen icke warit utsatta för dagsljuset, samt

win konstatera de minsta rörelser hos fröetsröt-
ter, hos bladen, ständarne och pistillerna. En
intressant följd af undersökningar knöt sig till
det, som man kallar wäxternas sömn. Darwin
höll pä artificiel wäg eller genom twang wäx-
terna wakna. Sälunda band han nedät bladen
hos sädana wäxter, hwilka periodiskt weckla sig
samman, sör att hindra dem frän att intaga
den under detta tillstand normala vertikala ställ-
ningen. Ett af -de resultat, som framgingo af
dessa experiment, war, att de blad, hwilka twin-
gades att imörker behälla sitt wid dagsljuset
naturliga läge, fröso bort wid en temperatur,
som icke skadade de blad, hwilka tillätos att
hopweckla sig, säsom de bruka, dä de sofwa.

sätt och medelst andra nya metoder lyckades Dar-

skulle iakttagas. En liten kula fastgjordes wid
avdra ändan af träden. Kulans rörelser och
deh ändrade läge till en mörk fläck pä ett stycke
tortpapper upptogos i förstorad skala, och der-
till fogades noggranna anteckningar. Pä detta

stilnad, som man hittills sökt uppdraga mellan
wäxt- och djurriket, icke existerar. Imänga af
Darwins äldre skrifter hafwa hans pästäenden
i detta afseende icke warit fotade pä synnerligen
mycket noggrannare iakttagelser än dem, som
pä detta omräde anstalts af botanister och na-
turforskare sädana som de Vries, Pfeffer, Sachs
m. si. Under de sista 3 5 4 aren har Dar-
win emellertid i förening med sin jon, Francis
Darwin, företagit en läng kedja nya undersök-
ningar pä sitt landtgods efter nya metoder och
med nya syften. Stundom beröfwade han »väx-
terna ljufet eller lät det falla pä dem uppifrån
eller frän sidan. Han anwände en glasträd af
den största finhet och med nästan ingen tyngd
samt fastade den pä det parti af wäxten, som

— Darwins nyaste Verk om Växternas ro»
relse. Darwin, den berömde engelske naturfor-
skaren, har nyligen utgifwit ett nytt werk, "l'ne
Uovemenl ot klan»!.", fom ansluter sig till
och fullbordar framställningen af ett tidigare ar-
bete angående rörelsen hos klättrande och klän-
gande wäxter. Syftet med den länga ferien af
intressanta undersökningar, som blifwit lagda
till grund för dessa arbeten, är »väsentligen att
lemna ett ytterligare bewis för, att den gräns-

händelser ej är nägot sådant, för hwiltet för-
klaringen bchöfwer sökas i betänkliga omstän-
digheter, och driflföringen pä de tyska banorna
ger derefter ingen anledning till farhågor.

driftslängd 4,496 personer, af hwilka 983 dö-
dades och 3,513 städades. Igenomsnitt för-
olyckades nämnte är i Tyskland en passagerare
af 1,499,199, i England en passagerare af
383,594 befordrade. Widare kommer i Tysk-
land ett olycksfall pä 16,4 k. m. driftslängd, i
England deremot ett fädant pä 6,3 k. m.

För en riktig uppfattning af desfa siffror är
att taga i betraktande, att pä de engelska va.
norna en wida starkare trafik rader, än pä de
tyska. Isammanhang härmed öfwerstiger äfwen
den hastighet, hwarmed tagen pä de engelska
banorna befordras, icke oansenligt den, som är
öflig pä tyska banor. Att i följd af desfa om,
ständigheter uti England farorna för säkerheten
tillwäxa, är ej att betwifta. Sälunda framgår
af jemförelsen, att i Tyskland antalet olycks-

lernwägsolyckor i Tyskland och England.
Tyska riksjernwägsstyrelsen har nyligen offent-liggjort en intressant skrift, innehallande en spe-
ciell jemförelfe mellan de är 1879 pä Tyst-
lands (Bajerns icke medräkuadt) jernwägar in-
träffade olyckshändelser och den för engelsta par-
lamentet framlagda öfwersigt af olycksfallen pä
samtliga derwarande jernwägar.

Sammanlagdt förolyckades i Tystland wid
en driftslängd af 28,418 k. m. 1,733 personer,
deraf 411 dödades och 1,322 städades. IEng-
land deremot förolyckades wid 28,418 k. m:s

Frän Utlandet.

Afwen är 1878 hafwa bolagen af enskildepersoner inkövt mer egendom, än de till desse
försalt. Skilnaden till bolagens förmän, som
är 185? uppgick till 2,8, aren 1858—6? i

Försäljningar pä grund af utmätning eller
konturs inga i ofwanstaende summa för ar 1878
med 4 milj. kr. eller med 3,2 proc. (förlands-
bygden särskildt med 2,4, för städerna deremot
med 5,8 proc. af hela wärdet). Iföljd af
arets ogynsamma ekonomiska förhallanden hade
man wäntat sig högre siffror. Under femårs-
perioden 1867—71 uppgingo sålunda twängs-
förfäljningarna imedeltal per ar till 13^ milj.
kr. eller nära 14 proc. och ännu ar 1A72 till
7^ milj. kr. eller 6,3 proc. De mellanliggande
aren 1873-77 wisa i stället bättre siffror-;
bäst af alla ställer sig aret 1874 med en abso-
sut förfaljningssumma af 1^ milj. kr. och en
relativ af föga mer än 1 proc.

— Wärdet af försålda fastigheter utgjorde
ar 1878 enligt chefens för justitiedepartementet
i dessa dagar utkomna berättelse 93 miljoner
tronor för landsbygden och 32 för städerna,
eller 125 milj. kr. för hela riket. Föregående
ar uppgick summan för hela riket till 150^milj., ar 1876 till 162^. ar 1875 till 142,
är 1874 till 175^ och ar 1873 till 181 milj.
kronor. Sistnämnda summa war den högsta,
som hittills förekommit, och 50 proc. högre än
aret förut. Hren 1858—7,2 uppwisa försälj-
ningssummor, som variera mellan 90 och 100
milj. kr., hwaremot desamma under aren 1856
och 1857 höja sig öfwer 120 milj. kronor.

— Introduktion a riddarhusct. Wid riddar-
hus-direktionens sammanträde den 1 dennes har
introdutliou a riddarhuset under n:r 2,341 bland
ridders- och adelsmän bewiljats kaptenen i k.
flottan m. m. Adolf Arnold Louis P a la n d e r
af Vega.

— Afskedsansökllillg. Professorn ianatomi
wid Lunds universitet Carl Na u m a n n lär
hafwa i dessa dagar inlemnat ansökning om
afsted frän sin befattning. Professor N, är
född den 12 jan. 1816.

"Dyraste mih Claire", hwiskade mr Williams
i detta ögonblick till sin brud> "ni kan ej tänka
er, huru lycklig denna dag gjort mig" — hon
säg pä honom med ett huldritt leende — "ly",
fortfor han, "dä man imänadtal fysfelfatt sig
med en föreställning och ödet unnar oh att för-
werkliga den fä "

"Men ni har ju först i tre weckor warit be-
kant med otz", inföll hon ölygt. (Forts.)

gud bewara mig for ännu flere fadana sönda-
gar", swarade hans maka mihmodigt.

Doktorn qwäfde en snck och säg sig om pä
det unga paret.

Konstnären ämnar redan tidigt pä wären
anträda en resa till Spanien för att der tvistas
ett par mänader och pä deh pittoreskaste plåt
fer famla nya stoft för sin pensel. Sedan stall
han begifwa sig till trakten af Moskwa att för
en der boende familj utföra ett par porträtt.

medeltal till Ig och aren 1868—72 imedeltal
till 2,7 milj. kr., höjde sig under de för indu-
striela företag gynsamma aren 1873 och 1874
till 24H och 20^ milj. kr. samt varierade under
de tre följande aren mellan 12 och 10 milj. kr.
Är 1878 ökade bolagen förmedelst inköp wärdet
af sin fasta egendom endast »ned 62 milj.kronor.

— Sjclfmord. Den Idennes kl. Bpa mor-
gonen hur f. d. lronolänsmannen K.E.Tornell
medelst ett böhskott afhändt sig lifwet i deh
bostad i Suurpäälä by af Sciktjärwi socken.
Orsaken till denna förtwiflade handlina, lär haf-
wa warit trötthet wid lifwet. (5). F)

ximaliva beräkningen gaf wid handen. Sedan
numera alla räkningar inkommit och liqviderats,
har det wifat sig, att behållningen af soiren
jemte den friwilliga teckningen stiger till 860
mk, hwilken summa endera dagen skall öfwer-
fändas till tomiten i Äbo. Försäljningen af
Brahetidningen har deremot ej lemnat nägot
dermed jemförligt resultat. Siffran af den
härför influtna fumman kan dock ej för ögon-
blicket uppgifts.

Den sibiriska flottiljen skall enligt samma
blad förökas med nägra kanonbätar, som skola
byggas ester en engelsk typ. Byggnadtzkostnaden
för hwarje kanonbat är anslagen till 200,000
rubel.

— Frän marinen. Den under kontreamiralen
v. Kraemers befäl stående ryska eskadern, som
deltagit i flottdemonstrationen utanförDulcigno,
har enligt Golos erhållit ordres att gä till
Neapel.

Frän RvNand.
Centralasiatiska frågan. Sä snart Englands

sändebud lord Dufferin äterwändt till S:t Pe-
tersburg, skall han inleda underhandlingar med
ryska regeringen i afseende a »vinnande af sam-
stämmighet rörande den centralasiatiska frågan.
Ett tilltännagifwande derom skall redan hafwa
gjorts hr von Giers, chefen för Ryhlcmds ut»
rikes angelägenheter.

— En engelsk sjökapten mördad af wildar.
En kofferdikapten Ferguson frän Sidney, hwil-
ken idkade byteshandel pä Salomonsöarna, blef
den 9 augusti mördad pä en af dem, Bour-
gainville. Af en kollega hade han fatt weta,
att pä nämnda ö wore en god marknad för
wisfa blötdjur, som i Indien och Kina an-
wändas till näringsmedel, och begaf sig dit med
sitt ångfartyg Rippell. Fergufon öppnade ocksä
handel med infödingarne, men i det samma han
böjde sig ned för att framtaga ett qvantum to-
bak, hwarmed han skulle betala waran, högg en
as infödingarne ned honom med en yxa, och pä
samma gäng blef äfwen styrmannen, som iandra
ändan af fartyget höll pä att wäga upp nämnda
djur, slagen omkull. Denne kom dock snart till
sans igen och jagade dä med sin revolver in-
födingarne frän fartyget, hwilket annars skulle
fallit i deras händer. Ntom kaptenen hade imel-
lertid äfwen tre andra personer, bland dem en
färgad qwinna, dödats af infödingarne och fyra
blifwit smärt särade. Den 12 augusti kom far-
tygel med de särade till Port Hunter, hwarest
de wärdades af missionären Brown; en af dem
dog af sina sär. Dä Rippell kom till Port
Hunter med sitt olycksbudstap, lag den engelska
örlogsfkonerten Conflict der, men wägade icke
afsegla, da den hade order att inwänta chefens
pä ett annat engelskt örlogsfartyg, Wolverine
äterkomst frän en expedition till Gilbert- och
Marshallöarna. Man ansäg det dock twifwel-
aktigt, om Wolverine kunde besöka Salomons-
öarna för att undersöka saken, dä fartyget borde
wara i Australien till den 2 oktober.Ien de-
pefch frän Melbourne meddelas nu, att tapte»
nen och 6 man frän det engelska örlogsfartyget
Sandfly blifwit mördade af infödingarne pä
Salomonsöarna. Det kan wäl således antagas,
alt Sandfly efter Wolverines ankomst till Au-
stralien blifwit utskickadt för att hälla undersök-
ning om tilldragelsen pä Rippell. Enligt den
föreliggande depeschen har resultatet af denna
expedition alltsä want högst bedröfligt.

berättelser om der utförda länga ridturer; men
knappast någon torde förr hafwa utfört en be-
drift i den wägen, fom öfwerträffar hwad som
nyligen utfördes af en mr Thomas Strickland.
Han tvistades pä ett ställe, som heter Carcoar,
der han aflemnat nägra kreatur, dä han fick ett
telegram att hans broder rakat ut för en olycks-
händelse och wore i fara. Han afreste kl. 20 mi-
nuter efter 12 e. m. och red pä sin egen häst till
Canowindra 35 engelska mil. Här skaffade han
sig. en ny häst, pä hwilken han red tillEugowra,
23 engelsta mil; der fick han äter en ny häst,
pä hwilken han red de återstående 25 engelsta
milen till sitt hem iForbes, dit han ankom kl.
6 e. m. Han hade säledes pä en tid of fem
timmar 40 minuter ridit 83 engelsta mil, eller
12 och swenska mil hwilket inberäknadt den
tid fom atgätt för hästombytena gör 1 swensk
mil pä 27 minuter för hela färden.

— Bland nye Vasariddare, utnämnde Ostars-
dagen den 1 dennes, finner man äfwen pre-
mierattörerne Arnotdson och Willman.

Konstnärtzjllbilcum. Frän Slockholm firifwes
iStockholms Dagblad den 3 dennes:

Oscar Arnoldso». Den med all rätt sä
högt aktade, utmärkte konstnären wid wär lyri-
ska scen, sirar denne dag, hyllad af hwarje här
warande musikwän, den 25:te ärsdagen af sitt
inträde wid teatern, der han under ett fjerde-
dels sekel warit en prydnad och en stödjepelare
för den scen han tillhört. En »verksamhet, sä
stor och wacker och tillika sä trägen som hans,
kan wäl sä, om ens någon sängare framwisa,
och dock slär den ännu ungdomlige mannen med
obrutna krafter, utan tecken till ätergang ibland
oh. ett bewis pä hwad en frifl själ i en frist
kropp lan åstadkomma.

Snnu minnes troligen mängeu, huru den 3
december 1855 Oscar Arnuldson, en ung man
med wacker hög barytonröst begäfwad tjenste-
man, deputerade pä Stjernströms teater, men
ingen kunde dä ana, att han 25 är derefter
skulle wara wär operas främsta prydnad. Med
Stjernströms utmärkta ledning fick han teater-
wana och blef en god stadespelare, och med out-
tröttligt nit egnade han sig ät sina sängstudier.
Särslildt ma nämnas om hans »verksamhet wid
nyh nämnda teater, der han 142 gänger sjöng
losephs parti i "Den ondes besegrare" och wä-
sentligt bidrog till detta styckes framgång. Med
god skola och naturliga anlag blef Arnoldsons
röst utbildad till en hög tenorröst, och 1858 an-
stäldes han, efter föregående debut som Max i
"Frifkytten", wid Stora teatern. Här börjar
ett nytt skede i Arnoldsons lif. Hwarje ny roll
war ett framsteg, och efter nägra är framstod
han som hjeltetenor i de största operor, en plats
den han fortfarande innehar, och säsom wi hop-
pas i ännu mänga är skall bibehälla. Wi
hafwa redan förut uppräknat alla hans olika
roller; de äro nära 50. Dä man betänker,
att de siesta af dessa äro hufwudroller i wara
största, mest ansträngande operor, mäste man
buga sig för en sä owanlig kraft och förmåga.

Snnu en egenskap, förenad med Arnoldsons"
konstnärskap, önska wi framhålla, — hans be-
tydelse som lärare och föredöme,mindre fom
lärare, för enskilda elever, ehuru han äfwen som
sädan ingripit pä ett werksamt och förtjenstfullt
fatt, men isynnerhet säsom ett föredöme för
den kungliga scenens yngre konstnärer. Det
fans en tid, ej fä längt bort liggande, dä det
ansägs tillräckligt för sangaren att ega en wacker
röst, — ja, det fans sängare wid wär opera-
scen som kände hwarken notens valör eller deh
namn. Den yngre generationen har sedan deh
skadat upp till Arnoldson och lärt sig inse, att
för att- tvära konstnär fordras ej blott naturlig
begäfning, utan äfwen ihärdigt och ärligt ar-
bete. Idenna egenskap af lärare har Arnold-
son ocksä werkat sant och wackert.

Frän skandiuavissa länderna.

Paris den 6 dcc. Deputeradekammaren.
Vid debatterna om inkomstbudgeteu fram-
höll Soubeyran lägets allvar med hänsyn
till myntsystemet. Tal. omnämnde det ita-
lienska förelaget att aflägsna tvångskursen
och önskade veta, hvilka åtgärder regerin-
gen ärnar vidtaga. Finansministern Magnin
medgaf, att myntet befann sig i»stagande,
emedan införseln är större än utförseln på
grund »f dåliga skördar och emedan tal-
rika franska kapital äro nedlagda i utlan-
det. Han skulle bemöda sig att föröka
bankens metalliska valuta genom förhöj-
ningen af 'diskontos och utgifvandet af
pappersmynt till mindre värde än 100
francs. Vidare intygade ministern indu-
striens uppflygt och det öfverflöd på guld,
som cirkulerar iFrankrike och som upp-
skattas till 5 milliarder. Soubeyran sva-
rade, att han erkänner, »tt penningemark-
nadens ögonblickliga läge är godt, men
man måste vara beredd på svårigheter, så
snart Tyskland och Amerika fattat afgö-
rande beslut. Han tillråder Frankrike,att
taga initiativet till underhandlingar rörande
myntsystemet med Amerika och Tyskland.
Härigenom skulle åt handeln görasutmärkta
tjenster.

Berlin den 7 dcc. "Kordd. Allg. Zei-
tung" förklarar uppgifterna i "Standard"
om »stal mellan furst Bismarek samt fran-
ska sändebudet St. Vallier och furst Ho-
henlohe i Fredrichsruh rörande undertryc-
kandet »f kommunistiska sträfvanden och
eventualiteten af nya konungariken vid
Donau såsom fullständigt gripna ur luften.
Samtalen hade blott gifvit till resultat att
Frankrike och Tyskland vid den fredliga
tendensen af sin politik fullständigt öfver-
ensstämma i sina åsigter rörandeden provi-
soriska behandlingen af den orientaliska
frågan.

Paris den 7 dcc. "Agence Hävas" de-
menterar, att madams Thiers aflidit. Den
sjukas tillstånd inger emellertid de största
farhågor.

London den 7 dcc. Lord Dufferin har
i dag afrest till Petersburg.

Dublin den 8 dcc. (Ur H. D.) Ett af
landligan föranstaltadt meeting i Broak-
borough förbjöds. Det oaktadt samlades
5,000 personer i närheten af byn, men
lördrefvos »s polis och dragoner. Tre
häktningar egde rum; upprorsakten upp-
lästes.

Telegrammen

landsförräderi brännmärker hvarje försök
att göra Grekland ens den minsta eftergift
och såsom hufvudskäl mot afträdandet af
några bergsdelar till Grekland framhåller
Turkiet» militäriska öfverlägsenhet. Under
sådana omständigheter är det icke tänk-
bart att eventuella underhandlingar mellan
Grekland och Turkiet kunde leda till ett
tillfredsställande resultat. Att underhand-
lingar öfverhufvud redan blifvit inledda,
såsom stundom uppgifvits, har icke visat
sig. Grekerne hafva ett stort sjelfförtro-
ende till sina framtida militäriska presta-
tioner, soldaterne göra betydande framsteg
i krigskonsten och efter förloppet af tre
månader skall armén basv» en styrka af
60,000 man (senast uppgifves 80,000 man
och »tt älven nationalgardet skall inkallas).
Att imellertid ögonblicket ännu icke är
inne för ett krig^mot Turkiet, vet man i
Athen mycket väl. Europa _ skall i vår
lika litet som nu komma grekerne till
hjelp; för grekerne gäller det också blott
att vinna folkens sympatier, och dessa
skulle sättas på spel, om Grekland ville
följa de s. k. konservativa makternas råd
och afrusta. I den mån grekerncs upp-
offringar och ansträngningar fortfara, skall
deras sak vinna i chancer; i Athen litar
man nu på Frankrike mera än någonsin,
visserligen icke på det nuvarande, utan på
framtidens Frankrike, då Gambetta öfver-
tagit högsta makten och med England ös-
verenskommit om gränserna fören maritim
aktion. Härigenom låter det förklara sig,
att de tyska och österrikiskadiplomaternas
bemödanden all påtvinga grekiska regerin-
gen en reserverad hållning haft så ringa
framgång. Man misstager sig alldeles, om
man tror att den förmenta endräkten mel-
lan Tyskland och Frankrike skulle ändra
något i tingens läge i Athen.

Dehutom är han äfwen i färd med att pä
en sidensolfjäder komponera och mala en galant
scen frän revolutionstiden.

Den sista duk Edelfelt påbörjat är bröstbil-
den af en ung qwinna med mörk, sinlig typ
och ett muntert skratt pä de halföppna läppar-
ne, ett rödt och hwitt huckle draperadt kring
hufwudet samt nedfallande öfwer en yppig, till
hälften blottad barm. Saftigt och uttrycksfullt.

Sälta, fastän af olita slag, gifwes det i ett
annat utkast. En målare, tillbakalutad, i en
divan, lyhnar med leende, belåten uppsyn, hung-
rig och mätt pä famma gäng, till de historier,
en modell cocotte wid hans sida hwiskar honom
iörat. Det är ett särdeles pikant litet hörn
af slandaltrönikan;




