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ingenting viii nu mera handa veriden, fastan dertilii den tomhet pi
händelser, som nu råder. vore det aid rarym ligaste uI Ifa lie. Ngra
smisaker, ssoni ati G,eker,za fåLL sin konstitution fardig skrifven, ait
Fran.vka Dc pu terade— kam ola ren 5 SVU r på t h ron taiet h u 0 iiit ka 1 n gt,
ait Cortes sessionen i Lisuhon öppnats, ML E,igc/sku Pariarnentets
återöppnande förheredes o. s. v. förtjena knappt omnamnas.
Den enda hugneliga nyhet, vi harifrtn Kuopio kunna beratta, Lir tien,
ait Madame Caualani iefver godu pii sin villa nära Florens, oaktadt
åtskillliga H:rr Tidningsskrifvare lLingesedan siagit ihjal henne. Ja
Il:fors Tidningar iexade räLt skoimListerligen upp Morgonbladet, som
annu af medlidande lat den ryktbara Madamen lefva. Saima prisar sin
lycka, atu hvarken hafva deitagit 1 kamraternas grymma bragd eller
derföre fått uppbara snubbor. Skuile sa visst tilit, hvad ofvannamnde
H:r skribenter döda deribiand förnämllgast tiden
kunna lika latt
iter vakna till ii f som Madamen!
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förijudes innet annat än underrättelser om danser och stort spektakel i
Helsingfors.
Jo det är sannt! Summa goda stad i-lelsingfors har [?itt
besök afeti par »ofantiiga oxar från Urdiala,» och det är förmodiigen
dessa snillens besök, som orsakat, att man der nu väger tankar på vg.
H—fors Tidningar synas Lveka, om de i heta suden kunna uppbringas
till »ett lispunds vigi» och hkväl eger samma Tidningars Redaktion
p sin andel nog, för aLi afsända ett iod 1 stöten till Bessarabien.
Antager man, att dc nämnde »ofantliga» resandena aro lika lyckiigt
lottade, st frågas biHigt: huru mycket som vai kun beiöpa sig pä hvar
och en af stadens öfriga invanare.
Enligi summa pflfflga Tidningars berätLelse användes snön i H—fors
numera »till husbehof;» till hvilkeL? speciflreras ickc.
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Sed ii a st i ngå ngna reqvisi L one r på Saima ha fva a n trä ffa t ei t dc flci t i
dess förrådcr. Saima stackare har en gruflig otur. Icke den att hafva fä tt
Rera Prenumeranter, än hon vågat hoppas. Men hon hade, fastän
hopplös, alskat aut spegla sig i sexhundrade exemplar och mi flnner
hon, ati af dc herrliga N:o 2 och 3 betydligt fattas i detta antal. Huru
vilI hon vai nu fullgöra den ärade allmänhetens reqvisitioner, ±1 hennes
egna så misslyckas? Och redan hotar också N:o 4att sätta henne i ny
förlagenhet. Ack omi Ailmänheten anda tankue: papper som papper,
irycksvärta som trycksvärta
Men huru skail Saima mcd sina
makaiösa prestationer ii f »jusi ingen iing» vöga hoppas nagot sådant?
Eijest skulle dc arade Prenumeranterne vissi icke lida ngon brist.
Redan innehåller Saima i sitt närvarande skick, mcd det tätare trycket,
öfver två spalter mera än Profnumret. Etu Bihang af htterärt inneMil
skall också följa, sä snart tryckeriei hinner fä alI denna litteratur omsatt
till s ti liii assa. Behaga Sa im as vä rda Pren umera n ter vid iets s 1 ii t rä k n a
dc bokstäfver eller väga det papper, dc erhällit, st skoia desäkeri linna
sina förhoppningar vida öfverträffade. Och hvilken Tidning 1 Landet
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kan vUl hysa samma Ijufva öfvertygelse? Men dc herriiga N:o 2 och
3 äro likvä( För en dcl läsare Förlorade! Ja För evigt det är hårdt.
grufligt hårdt! Saima kan bioti beklaga. djupt bekiaga förlusten. skulle
hon också derigenom öka saknadcn.
—
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,fho Unckrrärtctvcr svnas vara förknuffade. Deras vrcdc är väl oss en
ruflig ting: men alli miiste bäras och lidas. Likväl kunne vi ej lida, ait
A. 13. beskylla oss För osanning. Hafva A. U. icke aF Fl:r v. Derschan
Fordrat upplysning. hvilka »utmärktare litterutörer» Finland skola
lemna bidrag till hans Tidskrift?
Hafva A. 13. icke
sin egen
Prenumerations-Anrnälan för iiret bjudit pubiiken pii bidrag af»yngre
litteratörer?» Och om så förhiilier sig, sii vänta vi afA. U. sti mycken
anständighet, att dc återtaga sin fula beskyllning, hvilken eljest skall
vittna om alIt för stor skamlöshet.
Oss sti r det jiter friLL att anse alit orerande om Finlands biide
»utmärktare» och »yngre litteratörer» för en Iöjlighet samt att förvägra
en tidningsskrifvare i allmänhet och dc våra i synnerhet hcder och
värdighet af litteratörer, om ocksii Kejs: Alex. Universitetets Katalog
bland dc iärda herrarnes »Skrifter» räknar Tidningsuppsatser.
H:irs Ahnguizh/ad har oförmodadt i sällskap mcd Borgii Tidning
och Abo Underrättelser tagit humör öfver våra srnå anmärkningar.
Vårt ödmjuka förmenande, ati ali landets Tidningslittcratur till sitt
innehäll har »just ingcnting,» synes isynnerhet haRa väckt ond biod.
Saima har lofvat blifva lika innehiillsrik, och dctta synes vara en
ytterligare stötesten, ehuru Moreonbladet nu pii sätt och vis miiste
medgifva, aH hon hiillit ord. Men hon har i piistiienden gått ännu
längre och anseit Finlands litteratur öfverhufvud icke hafva gått
framiit under dc sista 30 ären. fttstän under en sii bilsior publicitets
medverkan. Deremot hänvisar nu Morgonbladct till en jemförelse
mellan Keckmans »Förteckning» och Borgä T—s »trshe,ä,re/ser auer
dcli litrerära prar/ukti;’iteien 1 Finland.» Vi bedje dii Morgonbladet till
den förra Foga Lid&ns af Marklin fortsatta Katalog och till dc
klingande iirsberättelserna» nutidens Disputations litteratur, samt se—
dan beräk na »an tai och värde». Behagar M. 131. vida rc afse tidernas
förändrade kraf, så »torde» den litterära produktiviteten i Finland
beflnnas vandra en annan väg än den Morgonbiadet förmodar.
Vi hafva ytirat, att i M. B—s nyörsial åtskiliigt »lika gerna kunnat
vara osagd t», och M. 8. ger oss genom uppiepandet a f sitt tai full
anledning att ännu en gång säga det samma. Men M. 8. torde inse, att
Saima i dcnna fnåga bör och miiste följa sin yrkade regcl att heilre tiga
än iRa aila.
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Neljännessä lehessä puhuimme jotakin Paavista ja sanoiiiime hänen
muinon saaneen Kuninkaatkin kuulemaan käskvjiinsä. Ja vieläpä
nytkin monessa valtakunnassa, jossa Paavin uskoi tunnustetaan,
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