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har 1 en nations llC. Och dock gifves det niansUdrar, mot hviika sekier
äro obetydiiga.

71 M/14 MIEhEN YST,fVF [JA 1? [JA FT NÅGON
FRAMGANG
Salata u:o 1/11.111 1834

Maan lie/ira Ystävä har haft nägon framgzi :L si n bana. En Tidn ing
för almogen har fördeien ali verkiigen kunna gagna, en fördel, den alla
vära öfriga Tidn inga r stt kna. 1 denna omstitndighet synes fnnas ntigon
uppmuntran ali insiinda bidrag för Tidningen. Red. har viii redan ftitt
mottaga sädana — men inga egentiigen undervisande och för almogen
s k r i fn a.

72 DET SKRJDER FRAMÅT MED FINSKA LITTE
RATUREN. 20
Sauna it:a 1114.11! 1843

Pä ordförandens förslag har Finska Litteratur Siiliskapet dekreterat,
att framdeles. Crtn och mcd nästa ärsdug, vid hvarje Säilskapets
sammanträde ett vetenskapiigr föredrag skali håilas öf’ver hvarjehanda
ämnen. som mcd Säilskapets sträfvanden stä 1 samrnanhang. »Visser
ligen skoia här frägor göras»! Man känncr af erfarenheten ailt nog
dessa officieia föredrags öde. Dc giädja säilan niuon, så Linge mcd dem
fortfares. och iyckhgtvis pIäar afvcn deras iid vara korrt. En frtga,
som framför aila tarfvade afgörande vore den: hvilka skola Säilskapets 30
sträfvanden för nästa är af dess tilivaro blifva? Ailmänheten skulle
trohgen vara intresserad af svaret, och pä detta taide iiycket bero, mcd
hvilken beredvillighet afgifterna till kassan inbetulas, äften utan den nu
föreslagna nedsättningen af desamma.

Om t. cx. Sällskapet satte sig i kommunikation mcd H:r Lundberg i
Vasa. utgifvaren afden tilltänkta Finska Tidskriftcn. bland dc yngre af
sina Ledamöter utsäge en Redaktion för densamma, bestämde ett
honorarium för dennas arbeten, soni i manuskript kunde vid Säliska—
pets samrnankomster uppiäsas och pröfvas, samt af Förläggaren
betingade Sällskapets kassa ersättning i mon af Tidskriftens framcing? 40
—

— Detta är en ringa mediems förslag för sättet att tiillfredsstäila
Sällskapets htg för »löredrag”, hvilkct han vägar anse 1 grunden
häg för nägot bestämdt sträRande och nägon sysselsättning vid
Sällskapets saniinanträden. Nå det föreslagna honorariutu kunna
förhöjas i mon af uppsatsens förtjenst genom Säilskapets pä stället
fai tade beslut, och sammanträdena skola ka nske fä ei t mera ökadt
intresse.

I-1—fors &Iorgonblad. ur hvilket vi hemiat notisen mii Sällskapets
nyssnämnda besiLit. förniäler äfven. att försiag bhfvit väcki aH beteck—
na dc länga vokailjuden i Finskan mcd en accent 1 si. för dubbla 50

vokaler. Viii Säiliskapet införa detia skrifsiitt 1 dc skriftcr, detsamma
tii]äfventyrs utgifver, och uppställa iinnu en skiljemur mellan bildning—
en och Finnen? Vi vilje icke tro. aH Sällskapcts Rertal skaii ingä på ett
så obetänkt förslag. Päminnelsen om nödvändigheten aIL rätta orto
grafien 1 Finska a b c boken förtjenar deremot lofordas. Det är 1


