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1821—28 brottens antal siigä mcd en iredjedeI, att 1. cx. bland 530
ft’ingur i cii filngelse 147 ickc kunde äsa i bok, ali bland 846 individer
i cii korrcktionshus funnos 294, som voro man alla rciigionsbcgrepp.
490, som icke kande FrLilsaren till namnet, ali bland 601 barn mellan
13—18 år i en fabrik riknades 43, som icke kilndc bokstäiverna, och
292. hvilka icke kunde mcc än abc-boken. —. Under sädana förhU[andcn

eget land upptrude rafven i Finland den skrvtsamma Engelska
frikostigheten.

Manisell bremers kanslosan,ma uppmaninar afse väl icke en sädan
verldsvcrksanihet. Men mä man Itignt prölva. hvud mcd äfvcn nämnda 0

Räddningsanstalter kun uträttas. 1 Stockholm L. cx. flnnes Prins Carls
inräitning, der några timal hum undcrhållas. Der flnnes ett »Sällskap
för bcfrämjande af öm modersv&ird.» uti hvilket alli, hvad fömnämt
heicr, visar sin Krisiliga kärlek genom utdelandet af några tusen
Riksdaler om äret. Der flnnas »Dc fattiges vänner,» hvilka sluta hvurjc
sammankomst mcd cli kalas och underdäniea skälar. Men brottcn
tillväxu, och under dc kaila vinternättemna krpu 5—600 uslingar, som
icke ega tak öfver hufvudct, tillsamman i dc för dem upprätiude
barackemna.

Mcd en ord: denna väigöienhet är skrytsam. men icke crksam. 20
Redan förvaltningen för en sädan välgörenheisanstalt förlärer betyd
liga procent af anslagen, desto siörre 1 ju mindre skala företuget är.
Skall nägot ske, mä dä dc ömsinta, hvilka förcna sig för ändumålct,
hvar och en förbinda sig atL tinder ege’i ,,;odersr&d uppfostru en
värniösi barn. Det är vissi: detta lägger pti dem sjelfva omsorg och
bekymmer, frän hvilku dc eljcst kunna friköpa sig mcd nägra Rubel.
Det ger företaget mindre glans. Kanske fordrar det ocksä större
omkostnad. Men om [cx. trehundrade af Helsingfors invänarinnor
inginge en sädan förbindelse, sä vore derigenom iroligen Lioftildt mera
uträttadt än genom en Räddingsanstalter. 30

Men ännu cii ord. Mcnsklig svaghct gör, ali hvar och en hellre sjelf
gifvcr en ailmosa än till statskassan betalar en uttaxcrad summa, den
vanlottade delen ui’ befolkningen till godo. Och likväl står, hvad den
enskiida härvid kan göra, vida under Regeringens ätgärder. Dock
äfven bland dessa ega välgörenhetsanstalter eli mindre värde ilo
ätgärder, hvilka sutta den cgendomslösa befolkningcn tillIZille aLi
förijena siiL uppehuille. Vi harva redan vägat aniyda en ännu i landet
suknad utväg hutriili. nemiigcn liandtvcrkens uppmuntran. Vi skoia
framdeles söka gifva skdl för vir äsigt, ait gällande stadgar angäende
laga försvar och Iösdrifveri kanske icke underhjelpa den faLigare 40

samhällsklassens sjclibcständ. sami ali dcita äfven till nägon del
motarbctas af en pä konimunerna fördelad fattigförsörjnin.
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Flclsingfors Tidningar hafva verkligen varit qvicka, och della ursuiktar
mvcket, äfven det ali mcl förljudes om dc »Finska syftena,» hvilkei 50
scdnare i ali händelse var aLi förmoda. Lämpliut Lorde säledes vara, ali
FI. T. kita dessa ord utgå ur sin Prcnumerations Anmälan.

Men då det encånu lyckais Saima bringa saken sä längt, aLL hennes
värda kolleger börja visa qvickhci 1 siällci för sora miner. sä kun det för
henne vara tid alI siigu ci 1 ii 1 Iva rsa mi ord 1-1 on kun kanske n u hoppas
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aH bI i Fva försukld.
Det synes nemiigen Saima, som om hon temmeiigen otvetydigt skuiie

gifvit tiilkänna, hvarföre eniigi hennes åsigter ingen litteratur i iandet
kan finnas, hvarföre såiedes äf’ven Tidningsiitteraturen innehiUler »just
ingenting.» Om nu hennes värda koileger icke vilja bestrida dessa
orsakers tiiivaro, hvarföre LiHas dc d att bcstrida deras följder? — Ar
den strade filängan st stark, att den viii förneka, hvad ännu ingen
uppiysi man torde betviflat? — Ska Ii denna ömk liga ft Fänga sträfva a tt
föriänga det skick, hvari Finlands litteratur nu beflnner sig, skail den

10 För sin egen smtaktiga Förnöjeise predika öfver det närvarandes
förträfflighet, för ait söka qväfva ali längtan efter något bättre? —

Kostar det så mycket pä denna Fåfänga att medgifva: »hvarje
Tidningsutgifvare är en industriidkare. Fian bjuder nu diig vara,
emedan ingen bättre flnnes, och aiimänheten hkväl viili förses mcd
sorten?» Förunderligt skulie detta förefaiia oss. Atminstone mii man
vara öfvertygad, att Saimas bekänneise, att hon ingenting har att bjuda
p1, gtt henne fuiikomhgen ur hjertat. Ocksti iärer icke Alimänheten,
som Funnit henne en vän aF industrien, vara tveksam angiende hennes
egen industrieia natur. Det gör henne biott ondt, att hennes värda

20 Kolieger, hvilka så noga räkna t hennes prenumeranter, skoia flnna sig
sårade deraf, att spekulationen temiigen iyckats. Hon har också
visserligen deltagande för den iäsande ailmänhetens myekna och
bortkastade möda att liisa hennes sneda rader. Men hon har också
»Jngenting» iofvat, minst några »Finska syften.»

Annu viiil Saima gerna medgifva II. T., att hennes Redaktion är
oerfaren, nybörjare, o. s. v., mcd eti ord »ett barn» till Förstnd,
omdöme, pianer och iynne. Men hon hoppas ocksä, att den aidrig biir
guhhc’ nog att itita det dåliga gLtiia för dugiigt, endasi För att fil sin egen
skraihet betäckt. Och till heia säliskapet aF Koiieger sLiger hon hka

30 öppet att, antingen hennes redaktion räknas tiii dc »yngre httcratörer
ne>) (tili »barnem>) ciier till »dc utmärktare,» sä anser hon, Saima, detta
taI för en iöjlighet. 1-lon säger detta För att spara summa värda Kolieger
aiia personlighcter.

60 KRISTIN QPIN PUHISTAMISESTA PAAVIN
ERHETYKSISTÄ.
Moamwhc,z Ysrärd n:o 9, 10 och 12 2., 9. och 23.11/1814
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Niinkuin jo kuuennessa lehessä puhuimme, joutui totinen Krist iilisyys
aivan surk iaan tiiaisuuteen Paavien pahoin juonien kautta, niin että
seiväjärkiset ihmiset alkoivat ikäänkuin epiiiliä, tokko tämä oppi
oikeeseen vieneekään, vaikk’eivät tohtineet julkisesti ruveta Paavia ja
hänen keivottomia käskyläisiiinsä vastustamaan. Oh kuitenkin muuta
mia urhooilisia miehiä, jotka jo ennen Lutheruksen aikoja, korottivat
äänensä kasvavaa pahennusta vastaan, eivätkä peljänneet niitä kauh i—
oita kipuja, joiiia kaikkia totuuden tunnustajoita kiusattiin. Niin eli
Frankrikissa Ii 80 vuoden paikoilla jäikeen Kristuksen syntymisen yksi

50 Kauppamies, Peinis 1 Va/clus niminen, joka oli sattunut saamaan
Raamatun käsiinsä ja sitä lukenut. Tästä hän tuli selvästi tuntemaan,
että Jesuksen oppi oli kokonansa turmeitu Paavien viihtyksiitä. Hän
jakoi köyhiile kai ken tavaransa, alkoi julistaa totista K ristiil syyttä
maamiehil iensä, ja opetti Raamatun oievan aniocm perustuksen uskoi—
iemme, peräti hyijäten Paavien pahentavaisia neuvoja. Vaikka nyt


