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‘\ SAIMA

kan vdl hysa samma Ijufva öfvertvgelse? Men dc herrliua >4:o 2 och
3 äro likvLil För en del läsare Förlorade! Ja För eviit det är hrdt.
grufligt härdt Saima kan blott beklaga. djupL beklaga förlusten, skulle
hon också derigenom öka saknaden.
—
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,Il,o Lfnderrättelser synas vara förknuffade. Deras vrede är väl oss en
ruflig ting: men alh måste bäras och lidas. Likväl kunne vi ej lida. aH
A. 13. beskylla oss för osanning. Hafva A. 13. icke af H:r v. Derschan
fordrat upplysning, hvilka »utmärktare littera;örer» 1 Finland skola
Iemna bidrag till hans Tidskrifi?
Hafva A. U. icke i sin egen
Prenumerations-Anmälan För året bjudit publiken p bidrag aF»yngre
litteratörer’?» Och om så Förhiiller sig, st vänta vi afA. 13. s1 mycken
anständighet. att dc aitertaga sin Fula beskvllning, hvilken eliest skall
vittna cm alh för stor skamlöshet.
Oss slir det åler fritt att anse allt orerande on Finlands bde
»utn,ärktare» och »yngre lirteratörer» för en Iöjlighct samt att förvLigra
en tidningsskrifvare 1 alimänhet och dc vära i synnerhet heder och
värdighet af litteratörer, om också Kejs: Alex. Universitetets Katalog
bland dc Iarda herrarnes »Skrifter» räknar Tidningsuppsatser.
H.jbrs Morgonb/ad har oförmodadt i sällskap mcd Borgå Tidning
och Aho Underrättelser tagit humör öfver våra smä anmärkningar.
Vårt ödmjuka förmenande. att aH landets Tidningslitteratur till sitt
inneIilI har »jtist ingenting,» synes isynnerhet hafva väckt ond blod.
Saima har lofvat blifva lika innehtillsrik, och detta svnes vara en
ytterligare sLötesten, ehuru Morgonbladet nu på sätt och vis nuiste
medgifva, att ken hållit ord. Men hon har i pästenden gått ännu
längre och ansett Finlands litteratur öfverhufvud icke hafva gitt
framåt under dc sista 30 ären, Fasiän undcr en sä bälstor publicitets
medverkan. Deremot hänvisar nu Morgonbladei till en jemförelse
mellan Keckmans »Förteckning» och Borgå T—s »årsberätw/ser 0/ver
den iluerära prohikrivireren 1 Finland.» Vi bedje di Morgonbladet LIII
den förra Foga Lidäns aF Markiin fortsatta Katalog och till dc
klingande årsberättelserna» nutidens Disputations litteratur, samt se—
dan beräkna »antal och värde». Behagar M. BI. vida re afse tidernas
förändrade kraf, sä »torde» den litterära produktiviteten i Finland
beflnnas vandra en annan väg än den MorgonNadet förmodar.
Vi hafva yttrat, ati i M. B—s nyärstal åtskilligt »Iika gerna kunnat
vara osagdt», och M. 13. ger oss genom upprepandet aF sitt tai Fuil
anledning ah ännu en gång säga det samma. Men M. 8. torde inse. att
Saima i denna Fräga bör och mtiste följa sin yrkade regel att helli’e Liga
än illa Ulla.
—

—
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PAAVISTA JA PAAVIN USKOSTA.

Maan,iehen Ystävä nm 6 /0.11)844

Neljännessä Iehessä puhuimme jotakin Paavista ja sanoimme hänen
munon saaneen Kuninkaatkin kuulemaan käskjänsä. Ja vieläpä
nytkin monessa valtakunnassa, jossa Paavin uskoa tunnustetaan,
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