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genom personliga tillmfticn mot Saimas rcdaktör .Ar likcln lvdcr:
»För ati fördrifva vaggohyra ar vanligi lim, mcd en borsle eller sudd

smordt pl dc sifihlen. der vaggohyran mcst uppchillcr sig. eli b.vrYkt
och sakeri mdcl. Di det hvarkcn medförer scrdclcs kostnad, siank
cl 1cr and ra olagen hcicr, och a t hvem som hclst kan till redas. ha r jag
ison niig böra nieddcla dci. scrdeles till bcgagnande i sjukrom. Ati
linimct bör “ura kokheti ir naturligt.»

Fivad goda rid bcträfia, så hafva vi mottagil sdana i mangd. icke
bloti ui’ 13. T., otan afvcn aF Morgonbladei, il—fors Tidningar och Abo

lo UndcrrLit lelser, ii nder det vi till terijensi endasi k on nat uppvak ia mcd
den ödmjuka crinran: »Erkannom, ali Tidningslitteraturcn i Finland
innehållerjust ingenting.» En ocrsättlig förlust lärer det no vai vara, aLI
dessa räd icke kommit Saima tillhanda, förr Lin ngon vissic, ali hon
helle Saima. No har 8. T. ju yppat, ali den känncr en punki, der Saima
kun så ras. Dci ia ga 11cr ii a L u rI i gLv is Saima s pren u mcra n 1cr, ty Sai nia är
den enda Tidning Iandci, som håller nägoi pä en god prenumeration
och goda inkomstcr. Denna svaga sida har man no fåti rcda pä. Och sä
viii man nana Saima aH dskutcra. ali för ailmänheten äter uppföra 8.
Tidnings och Morgonbladcts diskussioner (vi harva ickc oss till lärdom

21) scH nägra andra). och 1 l—fors Tidningar viil i Saimas spaltcr se alla dc
magra uLrikcsnyheierna och Brandförsäkrings— och Sparbanks—kassa—
revisioner och sLifisnvhclcr och kanskc spektakel och assemblä annon
scr För sjctte gängen omtuggadc. och Morgonbladct viii par tom hafva
hcnne aH lofsjunga den liiterära prodoktivitctcn och litteraturens i
landet biomsirande skick — Tidningsiiiieraturens vai isynncrhct —

illistii insinuerande, alI det cljcst är fara För henncs hufvud och hjerta,
och Abo undcrräitclser vilja, ali hon bätire skall molsvara c/enas,
A. iJ—s förhoppningar — se der en massa af goda nid. Mcn nej jag
tackar! Värdastc l-ierrar koileger, ysunde sju vise! 1 hafvcn vai tagit

30 visdom för Er mcd storslcfven, som mcd samma slcfdelen i ät dcn arma
Saima Edra visa råd, mcn hon, Saima, som ensam blefen narr bland dc
kloka, har bland andra den na rrak tighctcn ali vara narr pä cgcn hand.

70 UTRIKES.
Sir/on, n:o /1)4.!!! 1641

Från Si’c’ric förmales. ali Konungcns sjukdom forifar. sami ali
40 Kronprinsen Forifarandc till den 1 Maj kommer alI föresifi reueringcn.

Upprcsningcn i Sponic’n fortfar. och samiidigi har äfvcn i Portugal CLI
uppror utbrusiit. Siränga åigärdcr vidiagas på bådu siällen. och i
Spanien hafva redan fusiiludcr cgt rum. Den modcraiion, dcn nya
siyrelscn i början visadc, har sålcdes sna ri uI’ sa kernas ivång gjoris
overksam. Dci är eli förtvifladi Försök i förtvilladc omständigheter.
Men man har sallan sen, ali sidana Försök burii frukt.

hIanil. O’Connel och hans mcdanklagade äro af Juryn förklarade
skyldiga. Della kan vaI anscs liktydigi mcd den förklaring, ali För
Irländarnc iii tel lagligi medel gi fves a ii förbättra dcras olyckl iga

511 bclagcnhci. En diskussion häröfvcr i Engclska Öfvcrhuset har äter
blifvic otan följdcr. — En i Underhuset oli samma ämnc af John Russcl
väcki motion tordc vai hafva samma ödc. O’Conncl. som i väntan pä
sin dom. iniagil sin 1,hts i Lindcrhusci. har no iillfällc ali ätcr vara
vittne iill dcnna Iikgiiiighei För hans Fidcrneslands ödc. vai mä han
Iisthålla sin yLtradc öRertygelsc, huru ringa betydelsc en manstUder
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har i en nations lif. Och dock gifves tiet rnansaldrar, mot hvilka sekler
aro obetydiiga.

7 1 AJA ii MIEHEN YSTÄ VI HA 1? [JA ET NÄGON
FRAMGANG
Saima n:o 1/14.!?! /811

Alaan?k/wn Ystärä har hafi nagon framgång p sin bana. En Tidning
för almogen har fördelen att verkligen kunna gagna, en fördci, den alla
vtira öfriga Tidningar sakna. 1 denna ornständigliet synes flnnas nagon
uppmuntran ait insanda bidrag för Tidningen. Red. har vai redan mii
mottaga sdana — men inga egentligen undervisande och för almogen
skrifna.

72 DET SKRIDER FRAMÄT MED FINSKA LITTE
RATUREN. 20
Saima ‘;:o 1114.!?! /814

På ordförandens förslag har Finska Litteratur Sallskapet dekreteral,
ait frarndeles. fnn och mcd nLista årsdag, vid hvarje Sällskapets
sammanirilde ett vctenskapligt föredrag skall hillas öfver hvarjehanda
amnen. som mcd Sällskapets strafvandcn st i sanimanhang. »Visser—
ligen skola hLir frgor göras»! Man kanner r erfa renheten allt nog
dessa offlciela föredrags öde. Dc gladja sallan någon. sii lange mcd dem
forifares. och lyckligtvis plägar afven deras tid vara korri. En friga,
som framför alla Larfvade afgörande vore den: hvilka skola Sailskapets 30

strLifvanden för nästa år af dess Liilvaro blifva? Allmanheten skulle
troliizen vara in tresserad af svaret, och på det ta iorde nn cket bero, mcd
hvilken beredvillighet afgifterna till kassan inbeialas, iifven utan den nu
föreslagna nedsättningen af desamma.

Om t. cx. SLillskapet satte sig i kommunikation mcd 1 t:r Lundberg i
Vasa. uigifvarcn af den tilltankta Finsk-a Tidskriften. bland dc yngre af
sina Ledamöter utsåge en Redaktion för densamma, bestilmde ett
honorarium för dennas arbeten, som i rnanuskript kunde vid Sallska—
pets sanimnkonisier uppläsas och pröfvas. samt af Förlaggarcn
betingade SLillskapcts kassa ersattning i mon atf Tidskriftens franigtng? 40
—

— Deita flr en ringa medlems förslag För sattet ali tillfredssiillia
Sallskapeis Mg för »föredrag», hvilkct han vägar anse i grunden vani
hg för nigot bestamdt siräftande och någon svsselsattning vid
Saliskapets sammantraden. Må deL töreslagna honorarium kunna
förhöjas i mon af uppsatsens förtjcnst genom Sallskapcts p sillet
fal tade beslut. och sammantradena sk ola kanske ei t mera ökad
iniresse.

l-l—fors Morgonblad. ur hvilket vi hcmtai notisen om Sallskapcts
nyssnämnda beslut, förmaler afven .atl förslag blifvit vackt alI beteck
na dc långa vokalljuden Finskan mcd en accenl i si. för dubbla 50

vokaler. VilI Säilskapet införa della skrifsätt i dc skrifter, detsamma
tillafvcntyrs utgifvcr, och uppställa annu en skiljemur mellan bildning
en och Finnen? Vi vilje icke tro. att Sallskapets Rertal skall ing på eli
så obetanki förslag. Påminnelsen oni nödvandigheten att rätta orto
gralien i Finska a b c boken förtjenar deremot lofordas. Det är i


