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1 (ELSI NGFORS TI DNI NGAR I’ÅI’EKA

så skaii ailtid en nation, biifva Iönad, soin uppoffrar skL eget språk och

mcd detta sin nationalitet. Och hvem viii påst, aH denna Iän icke är
rättvis?
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M. 1-1! eiler M. D! ty det ar för Saima pIatL omöjligt ati veta, huru
hennes Korrespondenter aF naturen äro begäfvade.
Mcn iika godt:
M. H.! Ni och heta veriden mcd er lärer vai tro. att här i Kuopio iefves
ett Iif om icke 1 säck så tminstone i aska. Men detta är i sanning orätt
afer och veriden. Vi bläsa vai icke ut vära nöjen i Tidningarne mark
att vi hafva Lvenne säsom man gör i Helsingfors, Abo och den stora
suden Borg. Men jag Försäkrar er, aLt vi hafva vrt dussin puhlika
assembi&r för vinlern, iikasvLii som nagon af dessa städer och kanske
ännu en smula bätLre, oiii det kommer on pö giädjen dervid, utan ait
denna dock. säsom i BorgLi, byggcs pi en si vackiandc grund som
något »slags fluidum». Ni skulie se M. 1-1., hvud lifen kotiljong hos oss
har, och höra det giam och skratt, som fyiler saiongen, medan dansen
hviiar ty hos oss blvges ingen att skratta. i öfrigt iorde ni ursäkta, att
våra damers hander icke mera syssia mcd sniijer
dc hade denna
sysseisättning för eit ar sedan. Också tror jag ej, ali man hos oss,
oaktadt det i Björneborg gifna föredömet. någonsin inrätLar skilda
assembi&r för damer och herrar. Nej långt deriFrån Till och mcd vid
tre pubkika middagsmåitider, som biifvit arrangerade pä det nya året
ty »afven här hafva vi nvtt år»
harva vi icke saknat darnernas
lifvande och förfinande närvaro. Om jag vidare För er berättar, att vi
För [re dagar sedan hade en festiig tiiilstälining för iäneLs Guvernör och
hans famiij, 1 iiår en annan, arrangcrad af stadens manliga ungdom,
och om ni härtili förestälier er aila enskiida nöjen, dem joi och nyår
medföra, så torde ni godhetsfulit medgifva. att det är vackcrt så vid 63
graders iatitud.
Ni fråar M. H.: hvarföre jag till er adresserat denna statistik öfver
vinternöjena i Kuopio? Derföre, endast derföre, ali ämnet synes
intressera er. och dessutom af rcn käriek för den historiska forskning
en. Ty jag hoppas. ait ni vid ärets siut bestyrker sägen om den litterära
produktivitetens framsteg i värt kära fädernesiand genom att utgifva en
sådan statistisk öfversigt för heta iandet. Jag vågar försäkra er, att efter
trehundrade år ungefär forskare i Finlands häfder, om dc ilma
nutidens och hvarföre skulie de icke uöra det? just i denna min
skrifveise skoia finna en riktig godbit För en Akademisk Dissertation i
sex partikiar. Hvad det d skaii bry dem ali hitta namnet pa författa
ren, M. H—s eiler D—s
ödmjukaste tjenare.
<11:0 $
P. S. till vår korespondent i jörneborg Hvilka tror ni föijderna varil
af sednaste balen, den 14, icke aF assembien förgr Ni gissar på
tröthet, snufva, hosta. Nej kingt derifran. Något heli annat
En
föriofning, M. 11., en Föriofning! Ett par dylika äro ännu som bäst i
görande. Men tysi dermed Det biir oss emeiian. Ni ärju en man eiler
en dame af discretion.
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