
Pris 5 penni.

ogmm~cßlaåef
Tidning för Helsingfors

DANIEL NYBIJN Sårand- & Jbif-
rOTOGRAI Teatrar och Konserter.Atelier för porträttering.

Förlag af fotografier efter finska konst-
Wörsäßrinq x^J\ (wSÅW. tjU

närers arbeten
»K Förlag af finska \ Kontor

Handel med fotografiska artiklai Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag
Fabiansgatan N:o 31 Telefon N:o 264, N.Esplanadg.33.- J. N. Carlander.

N:o 39 Söndagen den 2 April 1893

Svenska Teatern.
Måndagen den 3 april

(Annandag Påsk)

SONDAGSBARNET
Operett i3 akter. Musiken af C. Millöckcr

PERSONERNA

Tristan Florival Hr Castegren.
Mr IJutterfleld „ Eiégo.
Sir Edgar, \ < „ Salzenstein.
Sir Lothar, > dragonofflcerare . . . . ] „ Walhbom.
Sir Hannibal, J \ „ Wilhelmsson.
Samuel Warrens, hofmästare „ Larsson.Pluinkett, sheriff , Malmström.
Lord Nickleby „ Berlin.
Mr Pudding , Precht.
Bob Winkle, portvaktpåbysättningshäktet. .. Ljungberg.
Lady Sylvia Kockhill . '. Fru Castegren.
Drolly, hennes syster Molander.
Mrs Winkle „ Precht.

Sheriffens skrifvare. En trädgårdsmästare

Bysättningsfångar Bondfolk

ISkottlandivåra dagar

Börjas kl. 7,30 och slutas omkr. 10,15 e. m

Biljettpriser: Parterre 4,50; 4,—; 3—; Part. gäll. 3,—; Avantsc. 25,—; Part.
loge 4,— ;IKad. fond 4,50; Sida 350; IIKad fond 2,— ; Sida 1,50; AYantsc
20,— ;111 Kad fond I,— ;Sida I,— ;Gäll. 0,50; ATantsc. 10,— M.

K. E. STAHLBERG'8 FOTOGRAFISKT ÄTITT Ef a^SX«
<$~- Dagligen -*&

) e. m.VI -^

MUSIK #

Levys tonen KONSEK
v y

alla aftnar,ft
från kl. 7.50 e. m.

efter kl. 10 e. ni.
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Ernst Bruno <
t

CIGARR-IMPORT-AFFÄR.
r N. Esplanadgatan 25. Helsingfors

tr. upp
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Viktor Castegren

Tristan Florival

..Söndagsbarnet,

SOCIETETSHUSET,
■om är helt och hållet renovt, >ars möblemangär ele-

gant ochfullkomligt ny uppfylleralla nutidensfordf 'ar. Större
r bröllop,och mindre våning <ek enskilda rum erhållas fe

-middagar, supée och sammanträden m. %

y. C. Maexmontan
"— »M 11 1 n11 1 1 11 1 1 1 1!"► " -4»! 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i.m—m -«»ii i11 1 111 1 1 111 1 1 1K*-»— «»i ii11111 111 1 1 1 1 1 1"♥-"

TH STUDe;s
KLÄDESHANDEL och SKRÄDDERIRÖRELSE^

UnionsgatanN:o 27.
tillhandahåller de finaste FRANSKA och ENGELSKA Trikoter, Dofflar

och Kläden." "«"! IJIillI!III III I!"»- " -«.| |11I11111111 I11I"»--"— 4»! 11l 11 111111 1 111 1"*-" -<»l 11111 1111111111!"►— "
Fil. f.titttf. Uno Lindström

eddelar undervisnir g iryska språket. Bostad: Brunnsg

«NH

[ ORENS MALMSTRÖM,
vis å vis Kapellet

I1rekommenderar ivälvillig hågkomst
■U sin

-$>> herrekiperingsaffär. *§-

Specialitét: Engelska, moderna hattar.

Teater-, Res- Marinkikare.
Specialitet: Glasögon & Pince-nez.

-<"$ Största urval. — Nya modeller. H~
PAUL DETT MANN, Optiker
N. Esplanadgat 17 (Göhles gård).

*" O*-'*i"% .Vitä*"^ '■'<i&y^?i
:>vK% /

PALOVAKTJUTUS-OS. YHTIÖ
BRANDFÖRSÄKRING S-A.B

Aleks.k. N:o 42. Telef. 627

Suom. Teaatteri.
Maanantaina Huhtikuun 3 p:nä

2:na Pääsiäispäivänä
aäytelläär

å110,
Runo s:dessä näytöksessä (6 kuvaelmaa). Kirioitti J. H.

Erkko Suomalainen alkuteos

Väinö I C Benjamin Leino.
Pelleivo Niilo Stenbäck.

Väinöläisiä Emil Falck.
»111 a Eobert Reino.
Kylll Helga Corander.
VIIi j { Hilma Liiman.
Vaiiha Jouko Aleksis Rautio.
Tama Naémi Kahilainen.
Nuori Jouko KaarleHalme.
Aino Olga Poppius.
Kirri Knut Weckman.»orm» Toukolai" HemmoKallio.
Purmo Joukoiaisia . . Evert Sutinen.Mella, Kirrin äiti Mimmi Lähteenqja.
ilri Olga Salo.Sinikka, orjatyttö Saimi Järnefelt.
Eiisinnuäinen kyläntyttö Kirsti Sainio.
Toinen kyläntyttö j Hanna Kunnas.

Kansaa.
Tapaus: Suome :sa heimosotien sa ikariaikana

Näytäntö alkaa kilo1/28 ja loppuu k:lo y„U

Piljettien hin. Parterre 3,50; 3,—; 2,50; Part. loge 3,— ;Toisin riv.1,50;
I,— ; Kall. 0,75; 0,50; Ork. 2,-;IRiy. 3,-; L.1,8,1.0: 18,-;L. 2 10,— ;
L. 3—7, 11—16: 12,-;L 9: 24,— M.



ORKESTERFÖRENINGEN

Mnui mim?
Societetshuset

Måndagen den 3 april.

Program:
Ouverture »Flotte Bursche" Suppé

Bilse.Hochzeitsreigeii, vals
Elegie för stråkorkester Tschaikowsky,
Tarantella Raff.

PAUS.

Ouverture till op. „Oberon" Weber.
„Maskenballscenen", för violioncell Popper

a) Arlequin
b) Warum?
c) Papillon

(Herr A. Martin.)
RhendöttrarnessångurG-ötterdämmerung" Wagner,

PAUS.

Carmen svit Bizet,

Gavott Bach,

Hochzeitsmarsch Mendelssohn.

Konserten börjar kl. 728 e. m

Robert Kajanus

Hj. Fagerroos, B
Alexandersgatan 9. i

C, E, LIIIK BIBSTBIIOERItFFIR,
Alexandersgatan 46, CENTRALS HUS.

Alla sorters finare och gröfreBorstbinderiarbe-
ten, Kammar, Parfymer, Amykos, Tvålar, Tvätt-
svamp, Tamburmattor m. m.

C. £*. Lindgren

lal OBS.! |
i Rococco & Japanesiska rummet >
\ rekommenderas för slutna sällskap.
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L A. DaWins
IfSÉffllll»

4 Giogatan 4
Säljer billigast allt

hvad till en väl för-
sedddrogeriaffärhörer.

Ämnen, som begag-
nas endast till medi-
cinskt bruk. få enligt
drogeri - författningen
icke på någon droghan-
del säljas i mindre
partier än 150 gram.

It.ITIDEN.
Vladimirsgat. 13 och

Miehaelsgatan 5.

Direkt importerade

VINER.
N. A. Turdén.

Schopenhauer om musik

Intressanta meddelanden om Scho-
penhauers förhållande till musiken i
allmänhet och sarskildt till vissa kom-
positörer har Robert von Hornstein, en
af Schopenhauers apostlar gjort. Horn-
stein har under år 1855 —60 om-
kring två månader årligen uppehållit
sig i Frankfurt eller dess närhet.
Två eller tre gånger i veckan till-
bragte han då sina aftonstunder hos
Schopenhauer i„Der Englische Hof".

Om sitt första möte med den store
filosofen meddelar

'
han. „Kort efter

min ankomst till Frankfurt stälde
jag mina steg till „Englischer Hofu.
Jag visste att man därgick till bords
omkring kl. 1. Jag bad kyparen
om en plats inärheten af Schopen-
hauer och brann af nyfikenhet att få
se den märkvärdige mannen.

Plötsligen kommer med hastiga
steg en elegant, gammal herre och
sätter sig, efter att ha mönstrat säll-
skapet, vid sidan af en yngre man,
som hälsar honom på det vänligaste.
Kyparen bekräftade förmig att det var
Schopenhauer, och hans vän,tilladehan,
a målarenLuntenschiitz, sommålatho-
nom. Jag satt alt för långt ifrån,
och konversationen var för fiffig, att
jag skulle kunna höra deras samtal.
Däremot nade jag dem båda igodt
sikte och alt mer och mer måste jag
förvånamig öfver att denne man var
densamme, som skrifvit Die Welt
als "Wille und Vorstellung.

"
Han

blef alt lifligare och språksammare
under middagens lopp, det låg något
ungdomligt ialla hans rörelser, och
då och då utbrast han i ett godt
skratt. Jag föresattemig nu bestämdt
att besöka honom morgonen därpå.

Hans hushållerska, åtföljd af pu-
deln, öppnade för mig och anmälde
mig hos doktorn. Jag hörde någon
brumma, därefter hushållerskans röst:
det tycks mig vara en student;"
då skall han komma in," ropade
brumstämman. Han emottog mig yt-
terst vänligt, och det första jaggjorde
var att öfverbringa en hälsning till
honom från Richard Wagner, hvilken
jag kort förut besökt på Seeligsberg
vid Viervvaldstädtersjön. (Som bekant
var Wagner en stor beundrarn af
Schopenhauer, och lika bekant är att
filosofen alls icke förstod sig på mu-
sikern). Detta gaf honom anledning
att fara ut mot Wagners musik.
„Han har skickat mig sin trilogi.
Den karlen är skald, men ej någon
musiker. Där förekommer sannerli-
gen en hel hop galna saker. En
gång heter det: ridån faller hastigt;
ja, gjorde den inte det, så finge man
se stygga ting". Han menade slutet
af första akten i „Valkyrian."

Schopenhauers musikaliska ideal
var Eossini. „Jag beundrar och tyk-
ker om Mozart och besöker alla kon-
serter, på hvilka Beethovens symfo-
nier spelas, men när man mycket
hört Rossini, förekommer en alt an-
nat så tungt." När han talade om
Rossini riktade han ögonen andäktigt
mot höjden. „Rossini var en gång
här och logerade några dagar på
„Englischer Hof;u han satt vid bor-
det imin närhet, men jag ville ej
göra hans bekantskap. Till värden
sade jag: det kan omöjlligen vara
Rossini, det där är ju en tjock fran-
sos. För öfrigt förekommer det ofta
hos musiker att de icke representera
hvad de äro. Spontini gjorde ett
undantag. Han har också varit här
och vi voro tillsammans flera dagar.
En dag sade han till mig: „Hörni,
militärmusiken spelar isex åttondels

Brandkårshuset.

MATIKEB
Akademiska Sångföreningen.

Studentsång . .
Tonemes Flngt
Sångfoglarna umLindbladi
Fredmans sång N:o 16 arr. .B. Faltin

Fredmans säng N.o 17
Fredmans sång N.o 36
Fredmans sång N.o 35
Fredmans sång N.o 9
Nylänningarne*. marsch
Sang paa Yandet
Dryckesreglor
Ur vägen

Konserten börjar kl. 2 e. m.
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Måndagen den 3 April:

Program:
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Utför alla slags litograflska arbeten, såväl vetenskapligasommerkantila. Rekommenderar sin Jseixj.ig-ra.fislsa.afiäLel-
aaiaag* förutförandeaf iHTistra.tlo.ra.er af alla slag enligt nya-ste metoder.
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Borenius.



Studenthuset.
Maanantfeinå 3 p. luihtikunta

"2:na Pääsiäispäivänä,

Kansallinen laulukunnan

Kansan-Konserffi
Cbjefma:

a) Rauhan maa .........Genetz.
b) Keväällä Mendelssohn.
c) Lnotsi Gade.

(Kansallinen laulukunta.)
Lausunto a.

(Rouva Olga Poppius.)
a) Lnonto ja sydän Lindblad.
b) Kevätyhtiön polska Hagfors.
c) Koraali (oratoriumista »Paulus") .Mendelssohn.

(Kansallinen laulukunta.)
a) Ahti Malmquist.
b) Eljen Unkari" Franz-

(Herra O. Närhi.)

Svensk Fantasie Leonard.
(HerraH. Inner.)

a) Lehmänetsiä (Suom. kansanl.) . . Laakkonen.
h) Kaipaus Sam. . . Sivori.
c) Äidille Sam. . .Faltin.
d) Maamme Pacius,

Konsertti alkaa kello Ijis i. p.

takt? Det bordvej förekomma. Mili-
tärmusiken bör endast spela ifjärn-
dels takt. Alt annat är under dess
värdighet". Schopenhauer instämde
fullkomligt med honom.

För Karl Maria v. Weber hade
han ej synnerlig respekt. ,,Friskyt-
ten" är ganska nätt, men enhelt liten
opera. Han ägde alla Rossinis ope-
ror arangerade för flöjt. År efter
år spelade han igenom alla dessa
mellan kl. 12 och 1på middagen.

Han tillät mig aldrig att åhöra
detta, hur mycket jag än bad honom
därom. En gång hörde jag några
toner från gatan, men då fönsterna
voro stängda kunde man ej höra
mycket

Teatern besökte Schopenhauer en-
dast sällan, men Figaros bröllop"
försummade han aldrig. Helt förtjust
hemkom han en afton från teatern,
betonande stillheten i denna opera.
Om musiken talade han ofta och
gärna. Reichardt värderadehan myk-
ket som sångkomponist. Schubert
förstod han sig ej på och klandrade
hans falska behandling af Brlkönig",
att t. ex. ställen, som borde uttalas
hviskande, i stället skrikas fram.
,,Mendelsohns kompositioner ärovackra^
men utan geni. Hans symfonier äro
ledsamma. Bäst tycker jagom ,,Pau-
lus", den ville jag gärna höra om.
Gluck har alltid förefallit mig tråkig.
Hans musik låter ej skilja sig från
orden och det är orätt. Musik måste
värka ensam för sig, orden äro bisa-
ker. Musiken är långt mäktigare än
ordet. Fabeln ioperan är bisak, den
är egentligen bara till för att förnuf-
tet också skall ha något att säga,
Rossini har dock drifvit saken in
absurdum och rent af förhånatorden".

Kamps Kafé.

lievvs ©rkesfer.
Söndagen den 2 april kl. 7,30 e. in.

Program
Standartenträger, marsch.... Fahrbach.
Maritana, vals Dellinger.

Vårstämning Heimddhl.

La Newa, polka Métra.
Potpourri ur op. Den stumma från

Portici Auber.

Paus.
Onverture till op. Hvita Frun . . Boildieu-
A Toi! vals Waldteufel.
La (xracieuse, gavotte Hansen.
Bitteschön,polka franc Strauss.

Melodi Bukett Potp S. Levy.

<Musiß imatsalen.

Ändring af programmet förbehålles

Sraßn, cJCeåman S Wasastjernas cforfiitefiturßyrå
4. MicliaelssataEi 4. Telefon 1,14.©.

Uppgör ritningar och kostnadsförslag till byggnader af alla slag (äfven landtmannabgggnader), äfvensom möbel- och dekorationsritningar
m. m. Öfvervakar byggnadsarbeten, anskaffar byggmästare samt tillhandagår med råd och upplysningar ialla till facket hörande frågor.

c

Or

mdagar kl.B—3 f. m. och 5—9 «. m
Sön- o. helgdagar „ 9-2 f. m.

åiii låiiw
SPIRITUÖSAAFFÄR

13 Eriksgatan 13.
Rekommenderar sitt välsorterade

lager af
CO& XX SL c,

JELo xxx,
Uils.ör © r

Från Legler Pernod, Schweitz.
direkt importerad atasint.

Alla varor absolut fin och ren smak

SADEL & AKDOKSFABRIK
Helsingfors.

sta lager af lätta och välgjorda Åkdon, Bid-
:er och finare läderarbetenilandet,
ät angår motstår fabrikenhvarje konkurrens.

CARL FR. SPENTSTERT,
iirmans irmehafvare.

IMfigfieåia ém M®rd. a i
5 Specialaffär för S

Modevaror &v ■Kappor. 1
5» Barnskrädderiet står under ledning af en skicklig Wiener directris.

*
JU*************4******4***********************,*,***,££* lä.

N. BOMANS
iIHÖBELUTSTÄLLNING JUfira

iCentrals Ivcis.
Mikaelsgatan 4. Tel. 283

i CARL BERGROTH, g
V/2 29 FaMansg. Telef. 750. 21 Alexandersg. Telef.1165. <0\£J SPIRITUÖSA, TMXKTSOII o. TTIKT, Kj
"^J engros o.minutaffär. M?

Uid tanken på att beställa

K LÄ .»K K
försumma icke att först se på ma-
terial och taga reda på prisen hos

0. ÖLÄNDER, Skilnadstorget N:o 2.

~~~i*is&.
För Vårsäsongen:

Polska och Wiener-

SKODON
af bästa fabrikat, till nedsatta, ytterst

låga priser, samt

§(ummi~&aloscßer
af den välkända prima sorten,istörsta

urval hos

& Lönnbeck,
Norra Esplanadg. ,35, hörnlokalen,

flho Diverse rester realiserasytterstUUb. billigt.

Gravör
Karl Sundströms
Kautschuk & metallstämpelfabrik emot-
tager beställningar å alla slags gravyr-
och Kautschukstämpelarbeten.

.Stämplar & sigill af alla möjliga slag
finnas på lager ilånga banor.

Prisen billiga.
Helsingfors

50 Alexandersg. 50,



BRANDFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET-mm FENNIA ■»--
Hufvudkontor : Unionsgatan 30, Telefon 206.

meddelar BRANDFÖRSÄKRINGAR.

Franska Lifförsäkringsbolaget

LTJrbaine,
som sätter en ära uti att gå i spetsen för för-
säkringsväsendet i landet, har infört den viktiga

fördel för de så allmänt eftersöktabarnförsäk-

ringarna, att mot en obetydlig extra premie
premiebetalningen kan säkerställas tills barnen
uppnått 21 års ålder, i händelse fadren skulle af-
lida under barnens minderårighet.

OBS.! LUrbaines försäkringar äro ojäm-

örligt de bästa, som i vårt land erbjudas.

Direktör för Generalagenturen iFinland:

D:r Rafael Hertzberg.
Helsingfors. Michae sgatan N:o 1

i Carl Jacobsen & C:o
Helsingfors,Mikaelsgatan 9,

p-;
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H:fors 1893. Huvudstadsbladets Nya Tryckeri.

OLYCKSFALL-FÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET

Hufvudkontor*.Unionsgatan 30, Telefon 1481.
meddelar försäkringar mot OLYCKSFA LL.

DAGLI S T A.
Bibliotek, museer och offentliga samlingar.

Universitetsbiblioteket alla hälgfria d. 12—3 och läse-
rammet 10—3.

Folkbiblioteket s—B e. m; söndag, halgdag och halg-
dagskväll 4—7 e. m.

Pedagogiska läsesalen och biblioteket i svenska fruntim-
mersskolan onsd. och lord kl.s—B e. m.

Universitetetsskulptursamling,laboratoriihuset,onsd. och
lord.kl. I—2 e. m. samt söndagarkl. 2—3.

Studentafdelningamas etnografiska musem (Unionsgatan
20), sond. 12—3, onsd. o. fred. kl. 12—2.

Konstföreningens museum iAteneum alla dagar 12—3
ExpositioniAteneum af utländska taflor kl. 12—3.
Föreningens förkonstflitenmuseumöppetalla dagar12—3.

Banker, Post, Telegraf och järnvägar.
Börstimme ihandelsgillets lokal.12— 1.
Finlands bank 10—2 vexelkont.10—2.
Privata bankerna 10— lls o.B— 6.
Postsparbanken hälgfria dagar10—2, 4—7 :hälg- o. sön-

dag B—ll. filialerna de tider dessa hållas öppna.
Kapital- o Lifränteanstalten, Alexandersg13, 2—3 o. 5— G.
Sparbanken, Skilnaden 2, 6—7. — Afdelningskontoret,

Boulevardsg. 40, 9—2 o. 5—7.
Postkontorets expeditioner: för emottagning af enkel

korresp. 7 f. m.— B e. m. (hälgdagar B—l 2f. in.); för afg.
rekom. och värdeposter 10 f. m.— B e. m., för ank. poster kl. 8
f. m.— 6 e. m. (hälgd. bägge öppnaB—ll f. m.) Poststationen
vid bangården V28—i2f- m- °- 2~8 e- m- (Sön" °- hälgdagar
en half timme före posttågens afgång.)

Telegrafcentralstationen(Glog. 1) hela dygnet. Filialsta-
tionen (S. Magasinsg. 4) kl. 9 f. m.— 9 e. m.

Järnvägens godsexp. 8 f. m.— 6 e. m. (söndag kl. B—lo
f. m.); stationskont. 7 t. m.— B e. m. (söndagar passag tåg
tidernaV ilgodsexp. 7 f. m.— 7 e. m. (söndagar 7—lo f m.)
Afg. tåg: kl. 6 f. ni. godståg till P:burg, Wstrand; 8:10 f. m"

pass. tåg Borgå, Åbo, Wasa, U:borg .9: f. m. pass: tåg
Hangö, Kotka, W:strand, P:burg; 10:50 f. m. godståg
Wiborg; 2:30 e. m. bl. tåg Hyvinge; 6 f. m. pass. tåg
T:hus, T:fors; 8 e. m. pass. tåg Borgå, Knopio, Kotka
P:burg.

Ank. tåg: kl. .9:58 f. m.bl. tåg från Hyvinge:9:10; f.m P:burg
Kuopio, Borgå; 12:40 e. m T:fors 4;30 e. m godståg
Wiborg; 7:27 e. m. P:burg, W:strand; 9:45 e. m, pass.
tåg U:borg, Wasa, Åbo, Hangö,Borgå: 10:25 e.m.P:burg,
W:strand, Kotka, S:t Mickel.
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Teater och Musik.
— Ibsen-parodi. Pä Neues Thea-

ter iBerlin gifves for närvarande ett
mycket roligt styckeDerPhonograph"— öfversättning af ett franskt lust-
spel af Bisson — hvari en äkta man
begagnar en fonograf för att utröna
livad som under hans bortavaro före-
går ihans hem. Han öfveiiistasna-
turligtvis af hustrun, tills äfven han
råkar i klämma, då fonografen en
vacker dag, till följd af någon oför-
siktighet, meddelar mannen att hans
fru förr i världen gjordt furoré som
Lilla ankan" på Folies Bergéres.

Som efterpjes till detta stycke
gifves en Ibsen parodi af O. E.Hart-
leben. Stycket heter Frosch och för-
fattades redan för några år sedan
för ett privat sällskap samt utkom
äfven ibokform. Isin nya bearbe-
tade och tillökade upplaga gör det
emellertid föga lycka. Ty det är
hvarken nog kvickt eller dräpande
för att publiceras utom vänkretsen.
Det är en gång så. För att skratta
ut en Sokrates fordras en Aristofanes.
Men i jämförelse med den senares

Grodor" spricker hr Hartlebens
ohjälpligt.—

Adelina Pattis förstatriumf-
tåg. Följande lilla episodtilldrog sig
iNew-York ett år före hennes första
offentliga uppträdande. Hon och hen-
nes syster Carlotta voro en afton på
en bjudning. Genom någon försum-
lighet hade ingen vagnblifvitbestäld
för de unga damerna. Det hade snöat
hela dagen. Båda voro istor toalett
och hade hvita atlasskor. Klockan
var 2 på morgonen och ingen vagn
kunde anskaffas. De flesta gästerna
hade redanbegifvitsig af, livad skulle
inan nu göra? Till slut fick en af
herrarna den lyckliga idén att skaffa
fram en kälke, som stod utanför en
handessbod, och i detta fordon la-
stades ett rep, hvarefter Adeline och
Carlotta, väl insvepta iullschalar och
täcken, sattes upp på kälken, flere
herrar spände sig för och så foro de
båda damerna hem. Detta var divans
första triumftåg, och det förskaffade
henne och de andra deltagande stort
nöje.

..Aldrig," sade hon sedan, ,, skall
jag förgäta denna händelse, som jag
betraktar som ett godt förebud till
min lefnadsbana. "

Denna slutledning är isjälfva vär-
ket särdeles ologisk, och hela histo-
rien förefaller ovanligt idiotisk, men
är så allmänt omtykt, att det är en
hjärteplikt att föra den vidare.— En opera af George Sand.
Hvem har väl en aning om att
George Sand skrifvit en opera? Den-
na opera kom visserligen aldrig att
uppföras, men detta hade sitt särskilda
förhinder. Författarinnan tillIndiana
hade en dag gjort bekantskap med
en tysk komponist och genast ådaga-
lagt en gränslös beundran för denne.
Hon skref uteslutande för honom en
operalibrett och bad honom sätta mu-
sik till densamma. Olyckligtvis var
den stackars komponisten altför litet
hemmastadd i det franska språket,
och vid första profvet befans, att han
satt hela manuskriptet imusik; ej
en gång den ringaste scenanvisning
var glömd. Så begaf sig t. ex. att
vid slutet af förrta akten en kör af
landtfolk, som följer sin bortgående
husbonde på väg,uppstämderefrängen:
11 sort par la porte du fond, ilsort
par la porte du fond". GeorgeSand
tog tillbaka sitt manuskript, och man
har ej hört vidare om det.
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