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53 ÄNTLJGEN KUNNE VI BERÄTTA
Sainui it:n 8 22.!! 11,14

Äntiigen kunne vi berätta en nyhet fnn Vasa. Redaktionen för Vasa
Tidning har nemiigen nkat mi en vidtutseende polemik mm gamia
Frökcn Stare mcd aniedning af en uti biadet berättad rivaihistoria.
Den nas släpighct synes vittna För illdrageiscns nakna verk 1 igiiei, och
fröken Stare har Lifven velat densamma finna »anspeln ingar (7) vissa
kanda personer.» i3erattelsens förf. försakrar nu, »ait denna förmodan

0 sak n a r ali grund», och försil k rar det ui »mcd ali den u p pri k t ighet ha n
anser sig vara könet skyidig.» Gifven akt, i sköna Damer, hvilken
tvetydighet flnnes i detta uttryck! Ar det nu sa kingt kommet mcd
Tidningspressens fritaiighet, aH man så der kan tuli hairten srLILa Edra
härtilis obestridda rättigheter 1 fråga? 1 någon mon söker Förf. godtgöra
sitt sjcifsvåid, då han För sig beropar en af Eri eget kön, siigande:
»Tan te har offen tiigen förkunnat, att ailtsammans är ba ra tidsförd rifs—
lektyr.» Och »tantc» firju, ssoni vai haifvajordkiotct iörer veta, ingen
annan ön Borgå Tidning.
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54 EN INSÄNDARE, SOM JEMFÖR
TIDNINGARNE
Saima ,z:o 8 22.!! 1844

En !,tsäm/are, som jemför Tidningarne mcd rinnande vatten, torde
benäget tiiIIta, aH vi ur hans uppsats låna föijandc.

»1 dessa vatten söker man förgafves guidsand eiler perior — Dessa
kunde vi vai umbara, ty dc Uro varor för lyckligarc lottade iandcr.

30 Men det rinnande vattnet piar dock vara inhemskt. 1 vra tidningar
rinner endast utlandskt. — Jo det är sannt, dem Finnas ju sm&i
originalartikiar af fosteriändskt innchåil, hela Iittcraturcn ncmiigcn
af handelsmäns, handtverka res, husvärdars insanda artik iar. Ali
detta Lir dock en kostlig sjäiaspis för den arma landibon, som annu
engång flr betala för den redan betalade spaitfylinadcn, för utgif
varen äfven en gifvande kassafyilnad. Och, säkcrt emedan vöra
Tidningsredaktioner iän sig, huru mycket iniresse man annorstLides
fiister vid ministcrförändrinuar, s traktera dc oss äfvcn mcd tniins
tone femfaidigt repctcradc Sacri—ministcrii förflndringar.

40 Men utom dessa godbitar, hvad viiii vai en tidningssknifvare göra
i sitt stora betryck annat än hjeipa sig mcd eftertryck, man afseende
pä det förtryck prenumeranterne lida, dä dc tvingas att drygt betala
för tionde gångcn gjorda aftryck, af hvilkas sjalsodlande intryck
dcras gäspande icdsnad är ett talande uttryck.»

A f hjcrtat deltaga vi i Insändarens klagan. Mcn han bordc dock
besinna, att nägra bevis böra flnnas för den htterära produktivitetcns 1
landet framstcg. Sdana bcvis 1 stercotyp äro ju Tidningarne. Nägot
mäste säledes scs — om ickc flnnas i deras spaltcr. Och ±1 Konsistorii
Notanier och vederbörande, som sälja och köpa, hyra och icja. föriora

50 och h t Ui, bort taga rcd a k t ioncrna s bä sta on gi mii ta nk a r, sci m stc väl
dcssa upprätthölia sagdc produktivitets framstcg genom ali piocka sina
tankar ur utländska tidningar. Dc hafva sitt värde äfven dessa tankar,
ty Tidningarne kosta sina vackra kopeker — äfvcn för ett Tidningsbo
iag. Skuilc ins—s försiag följas, att nemiigcn »för städcrna utgifva
särskilda annonsbiad,» hvarmcd skuile då t. cx. F1—fors Tidningar fyila


