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harsiades fylleriel vara en vanligare odygd. Men sti förhåller det sigjust
icke.

Yttersi sallan ser man Savolaksbonden öfverlasiad af sia rka drycker.
1 Karelen sages detiti uii innu högre grad vara förMllandet. Del basia
till Rille liii denna akitagelse fa nns under marknaden. Den siora
folksamlingen på torg och gator var s Lysi, ali denna siillhei föreföll
åskådaren och åhöra ren nasian hemsk. Ty cii glad 1 sorl vantar man
arninsione ali höra. Endast dci iorg, der hasibyten ske, orde
harifrtin någoi undaniag. Men afven der iillgick s bcskedligt, ali

10 veterligen in tel enda af dc sisiledne hösi planierade iraden skadades,
ehuru skyddade bloit af några siörar. Så snari mörkrei intradde, och
deita iniraffade marknadsiiden, den 16 Januari, kI. omkring fyra e. m.,
träffades uie p gaiorna icke fiera personer an under vtiri fredligasle
alldagslif — och dc aro sannerligen lati raknade.

Saima har nils nu glörni aLi förmLila om den beiydliga hästhandel,
som å orten drifves. Fiar samias nemligen marknadsiiden spekulanter
från hela Finland, från Petersburg och andra orler i Ryssland. Afven
under sednaste rnarknad sldes en mangd hastar till ett pris mellan
5—900 Rubel styckei. Dessa hastar aro alla irafvare, uppfödda och

20 inkörda af bonden, för öfrigi sLarki byggda och uthålliga, men hvarken
serdeles vackra eller eldiga. Emelleriid måtie vai deras goda egenskaper
vara öfvervagande, d dc sti högi beialas. Och hufvudsaken ar, aiL dc
iill vår penningeftiitiga landsori inbringa beiydliga summor.
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Mamsell Bremer och FI:fors Tidningar hafva bultat p dci sköna
köneis ämma hjertan till förmon för de arma barn, hvilka andlig och
lekamlig vanvard s lait förer i brotlets armar. V1ga vi i bredd mcd
dessa aukioriteter höja vår rösi, så saga vi hiirtilI bIolI: baitre migoi an
inteil

Alla dessa föreningar, från Engelska Bibelsällskapet iill Dc fatiigas
vänner i Stockholm, äro lika mycket eli skralt nödfallsplster för
medlemmarnes samveten som en ringa nödhjelp för den lidandc
mensklighcten. Dc gifva godi tillfällc ali öfva barmiiertighet mcd pornp

40 och ståi och aiL deriill öfva den mcd runstycken.
Dci är kandi, aiL England föregår Europa mcd exemplel af välgö

renhetsansialter för hela jordkloiei. Der offrar Bibelsallskapei sum—
mor, öfver hvilkas storhet man i cii faiLigi and kan häpna, derifrån
bedrifves Missions verkel, derifrån arbeias pi slafverieis afskaffande,
p fängelsernas reorgan sanon, pä inräitandel af Räddn ingsansialter
0.5. v. Men okunnighct, nöd och broiL tillvaxa i Englund under dessa
ansirängningar för vcrldcns basta. Lord Ash/ei’ inlcmnade 1843 en
motion till parlamenlet, yrkande på åigarder till det ondas botande.
FIan beräknar, aLi i Englund och Walcs linnas 2 millioner 70 iusen

50 personer, hvilkas undervisning beror afde offentliga skolorna, nien alI
i dessa kunna inrymmas endasi 858 900 larjungar. FIan säger, ali i
Birmingham bland 5550 inom cii års förlopp arresicrade funniis 2710,
hvi lka kunnai hvarkcn kisa eller skri fva, ali bland 16 000 a rresleradc i
Manchester 4618 varii i samma belLigenhel. En ngra är föruL äfven till
parlamentet ingifvcn beräHelse upplyser: ait i summa länder ifrån år
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1 $2 1—28 broiiens anial siigit mcd en tredjedcl, ali t. cx. bland 530
ftingar i cii lZingelse 447 icke kunde kisa i bok, ali bland $46 individer
i cii korrck Iionshus funnos 291. som voro tilan alla religionsbegrepp.
490. som icke kdnde Frälsarcn till narnnet. alI bland 601 hum melian
13—18 år i en fabrik riknades 43. som icke kände bokstifverna. och
292. hvilka icke kunde mer Lin abc-bokcn. — Under sdana förhallanden
i eget and uppiräder äfven i Finland den skrytsamma Engelska
frikosiigheien.

Maniseli Bremers kiinsiosamma uppmaninar afsc vai icke en södan
verldsvcrksan,het. Nien mt man lugnt pröfva, hvad mcd UI’ven namnda
Rdddningsansu 11cr kan uträttas. 1 Stockholm t. cx. flnnes Prins Carls
in rUtlning, der några tiotal ba rn underhöilas. Der flnnes cii »Säl)skap
för beframjande af öm modersvård,» mi hvilkel alli, hvad förnami
heter, visar sin Krisiliga kLirIek genom uidelandet af ntigra tusen
R 1 ksdaler om iret. Der flnnas »Dc fattiges yLi n ner,» hviIka si u ta hvarje
sammankomst mcd cii kalas och underdniga skålar. Men brotten
iillvLixa, och under dc kaila vinternätterna krypa 5—600 uslingar, som
icke ega tak öfver hufvudet, tilisamman 1 dc för dem upprättade
barackerna.

Mcd eli ord: denna välgörenhet är skrytsam. men icke verksam. 20
Redan förvaliningen för en sidan välgörenhetsanstalt förtärer betyd
liga procent af anslagen, desto större i ju mindre skala företaget Lir.
Skail nagot ske, må d dc ömsinta, hvilka förena sig för ändamilet,
hvar och en förbinda sig ali tuider egen ,nodcrsi’ård uppfostra eli
vLirnlöst barn. Det är vissi: detta lLigger pi dem sjelfva omsorg och
bekymmer, frin hyilka dc eljesi kunna friköpa sig mcd några Rubel.
Det ger förelaget mindre glans. Kanske fordrar det ocksti större
omkostnad. Men om t.ex. trehundrade af Helsingfors invänarinnor
inginge en sädan förbindelse, sti vore derigenom iroligen tiofaldi mera
uträttadt än genom en Räddingsanstalter. 30

Men ännu en ord. Mensklig svaghet gör, ait hvar och en helire sjeif
gifver en ailmosa än till staiskassan betalar en uttaxerad summa, den
vanlottade delen af befolkningen till godo. Och likväl står. hvad den
enskilda harvid kun göra, vida undcr Regeringensaigärder. Dock
äfven bland dessa ega välgörenhetsanstalier cii mindre värde än
iitgärder, hvilka sätta den egendomslösa befoikningen tilifälle ali
förijena siti uppehälle. Vi hafva redan viigat antyda en ännu i landet
sa knad utväg hä rt iii, nemiigen handtverkcns uppmun Iran. Vi skola
framdcles söka gifva skäl För vår åsigt, ali gällande siadgar angende
laga försvar och lösdrifveri kanske icke underhjelpa den faliigare 40

samhäilsklassens sjeltbestånd, sami ali della äfven till nögon del
motarbetas af en pa kommunerna fördelad fattigförsörjning.

59 KNÄPP.
Sa/i;,a ILO 9 29.!! /844

Helsinefors Tidningar hafva verkiigen varit qvicka, och della ursäktar
nickei. äfven det ali intet förijudes om dc »Finska syfiena.» hvilket 51)

sednare i ali händelse var ait förmoda. Lämpiigi iorde således vara, ali
1-1. T. lata dessa ord utgå ur sin Prenumeraiions Anmälan.

Men dii det engäng iyckais Saima bringa saken sti långt, ali hennes
värda kolleger börja visa qvickhet i siället För suru miner, så kan det för
henne vara Lid ait sLiga en allvarsami ord. Elon kan kanske nu hoppas


