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ÄNTLRII N KUN NE VI IIERÄTT,\

/INTLJGEN KUNNE VI BERÄTTA

Saima no 8 22.!! hS44
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Äntiigen kunne vi berLilta en nyhet från Vasa, Redaktianen för Vasa
Tidning har nemiigen nkat ULi en vidtutseende polemik mm gamia
Frökcn Sta re mcd anlcdn ing af en u Li biadet berd iiad nya ih islonia.
Den nas sliipighci synes vittna För ii ldragelsens na kna verk ighct, och
fröken Stare har äfven velaL 1 densanima flnna »anspeiningan (7) vissa
kanda personer.» Berattclsens förf. försUkrar nu, »itl denna lörmodan
saknar ali grund», och försLikrar demi »mcd ali den upprikiighci bao
anser sig vara könet skyidig.» Gifven akt, sköna Damer, hviikcn
tvetydighet flnnes i detta uttryck! Är det nu sä Iängt kommet mcd
Tidningspressens fnitaiighet, aLt man sä der kun till häifien säna Edra
häntilis obestnidda rättigheter i fråga? 1 nägon mon söker förf. godtgöra
siit sjeifsvåld, dä han för sig äberopar en af Ert egel kön, siigande:
»Tuote har offentiigen ibrkunnat, alI ailtsammans är bara iidsibrdrifs—
iektvr.» Och »tanie» är ju, säsom vai halfva jordklotet iärer veta. ingen
annan än BorgIi Tidning,
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EN INSÄIVDARE, SOM JEMFÖR
TIDNINGARNE

Sai’oa n:o 8 22.!! 1843

En Insändare. som jemför Tidningarne mcd ninnande valten. Lorde
benäget tiiläia, ali vi ur hans uppsats läna Föijunde.
»1 dessa vatten söker man förgiifves szuidsand elier perior Dcssa
kunde vi vai umbära. ty dc äro varor för iyckligare lottade länder.
Men dci ninnande vattnet pian dock vara inhemskt. 1 vära Lidningar
rinner endast utiändskL.
Jo det är sannt. i dem flnnas ju små
oniginalartikiar af fostcniändskt innehäli. hela Ii Liera Luren nemi igcn
af handeismäns, handtvcrkarcs. husvärdars insanda artikiar. Alh
dcttaLir dock en kosthg sjäIaspis för den arma iandtbon, sam ännu
eng&ng fär betala för den redan betalade spaitfvilnaden. för utgif
varen afven en gifvande kassafyilnad. Och. säkeri cmcdan vära
Tidningsrcdaktioner iärt sig, huru myckcL intrcsse man annorsiädes
Rister vid ministcrFörändrintar, sä traktera dc oss äfvcn mcd ätmins
tone femfaidigt repeterade Sacri-ministenii förändringar.
Men utom dessa godbitar. hvad vilii vai en tidningsskrifvare gön
sitt stora betryck annat än hjcipa sig mcd cfterLryck. tilan afseende
pä det förLryck prenumcrantcrne iida. dä dc Lvincas ati drygt betala
för tionde gängen gjarda aftryck, aF hvilkas sjäisadlande intryck
deras 2äspande lcdsnad är cii talande uttryck.»
Af hjerla i dci laga vi i 1 nsanda rens kiagan. Men han borde dock
besinna, ali nägra bevis böra flnnas För den litterära produkiiviicicns
landet framsteg. Sädana bevis i stereoiyp aro ju Tidningarne. Nägoi
mäste säledes ses cm ickc Finnas deras spalter. Och clii Konsistorii
Notaricr och vcdcrbörande. som sai ja och köpa, hvra och icja, Föriora
och hi L ta, bort taga red a k 1 onc rnas bLista o nigi miii a nk a r, sä mä ste vä i
dessa upprätthäiia sagdc produktivitcts Framstcg gcnom ali piocka sina
tankar ur utiändska tidningar. Dc hafva sitt värde äfvcn dessa tankar,
ty Tidningarne kasta sina vackra kopekcr äfvcn för eli Tidningsbo
iag. Skuilc lns—s försiag föijas, ali ncmiigcn »för städcrna utgifva
särsk iida annonsbiad,» hvarmcd skulie dä i. cx. Fl—Fors Tidningar fyi la
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sina spalter, huru skulle de då upprättMlla den litterära produktivite
tensära.
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EI MENE AURINKO MIHINKÄÄN.

,t Iaamw/wn Yvtärä

,i:o

8 21.!! /844

Ei tuota taida kukaan uskoa, joka näkee auringon nousevan ja
laskevan joka aamu ja ilta, Eipä sitä taho helposti ees uskoa, että tämä
maanpiiri, joka niin tasaselta näyttää, on ymmyrkäinen kuin lanka—
kerä. Niin sano muinen merirnieskin Turusta. kuin kuuli muiden tästä
asiasta haastelevan: »ei totta olekkaan ymmyrkäinen; olen hän minä
purjehtinut ympäri koko maanpiirin, ja oli se joka paikassa tasanen
kuin tämä pöytä!» (siinä hän löi kämmenensä pöytään että kopsahti).
Jopa tuo olisi tätä lajunnut, että maanpiirin läyly olla ymmyrkäisen,
koska hän oli sen ympäri purjehtinut. Vieläpä sen asian merellä
parah ittain omilla silmillään keksii, koska siellä la ivasta aina maston
nenät ensimmäiseksi näkyvät niinkuin vuoren takaa, vaikka kyllä
luulis meren olevan aivan tasasen. Tämä luulo tulee siitä, että maanpiiri
on niin iso ja joku paikalla niin vähitellen pyöriäksi kääntyy.
Missä Matti on, se joka niin selvästi lukuja laskettelee? Tuleppas
tänne! Otappas villanen lankakera ja pistä sukkapuikko sen läpitte.
Pidä sitten se kerä maanpiirinä ja päreen tuli aurinkona. Kuin nyt pidät
kerän tulta vastaan ja kierrät sen niinkuin rattaan sukkapuikon
ympäri, niin havaitiet sinä, että toinen puoli kerää aina on pimiässä,
toinen valistettu. Jos näin kerää pörität lännestä itään päin, niin näet
kuinka se valosa puoli muuttaa ittensä itäästä länteen päin. Samaten
nyt maanpiiri pyörii ympäri niinkuin ratas kerran vuorokauessa, ja
tästä tulee yöja päivä. Maanpiirillä asuvaisille siltä näkyy, että aurinko
kulkis itäältä länteen, mutta se on totuus, että maanpiiri itte pyörii
itäälle päin. Aurinko pysyy aina paikallaan. Niin myös kaikki tähet;
vaikka nekin, samaten kuin aurinko, näkyvät kulkevan maanpiirin
ympäri itäältä länteen päin.
Tästä sen ymmärtää, ettei kaikilla maanpiirin asukkailla ole yhtä
haavaa päivä taikka yö. Kuopiossa esinierkiksi aamu koitta liki
neljännen osan liimaa ennenkuin Vaasassa, ja Amerikassa on meidän
puolenpäivän aikana aivan pimiä yö.
M utta eipä vielä tämä kyllä ole. Vieläpä maa npii ri näin pyörimällä
kulkee vuodessa auringon ympäri, samalla tavalla kuin esimerkiksi
seinäkellossa viisarin nenä kulkee navan ympäri. Ja tästä tulevat
erinäiset vuodenajat.
Tiedät hän sinä Matti, missä pohjan tähti on, se jonka ympäri olet
nähnyt otavan pyörivän?
Noh se on hyvä, että sen tiedät! Mutta
teeppä nyt niin kuin Maamiehen Ystävä sinulle sanoo.
Pane palava kynttilä pöydälle seisomaan. Ota sitten se lanka kerä,ja
pistä sen läpi pitkän puisen puikon. Pane tämän puikon alapää
pöydälle ja kallista se, niin että viipää tulee osottamaan pohjan tähleen
päin. Sais se puikko olla niin pitkä, että kerän keskipuoli on kynttilän
tulen kohalla. kuin pidät sen puikon niin kallistettuna kynttilän
länsipuolella. Jos sen nyt siitä kynttilän eteläpuolelle siirrät, kynärän
verran pois kynttilästä, niin näet puikon ylipuolen olevan kynttilään
päin käännetyn. ja kerän ylipuoli ompi paremmin valaistu kuin
ala puoli.
Jos nyt kynttilä olisi aurinko, ja kerä olis naanpiiri ja sen ylipuoli
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