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ja sano sitten minulle. montako kopeikkaa nUissä neIjissä lLiiässä oli
yhteen?

LisiiU toiste.)

74 TILL LÄSAREN.
Saima li:a 12 21.1!! /813

Den bland högtirade Uisare, som tagit del aF öfriga Tidningars
poiemik niot Saima, iorde nogsamt förundrat sig öfver den hätskhet
denna röjer. Men han vet ocksti, att ett mensk ligi hjerta Lir det
lYifflngaste ting i verlden. Landets Tidn ingar hafva, som hva r man vei,
år ut och år in hållit tai och beteti sig såsom vore dc verkiiga Tidningar,

20 Ii kasom dc t alat bred t om si na » Fi n ska syften», om sai a egna »Ii t tera—
Lörer», cm litLeraturen i Finland och den »litterU ra prod uktivi teten,»
cm Finska »konstnirer» o. s. v., mcd ett ord sökt omgifva alIt, hvad
litLeraLtiren 1 iandet rörer, mcd en nimbus, mcm hvars omkrets tie Lifven
skylt sin egen skröplighet. Denna sednare ar si yLh kLind, att vi aasett
oss kunna beteckna Tidningslitteraiurens innehill mcd dci vanhga
svaret. då man hLirom tiiifrågar sin nasta: »Just ingenting.»

Vi bedja nu den högiiirade Läsaren bemärka. att vi icke ens laggi
denna skralhet vederbörande redaktioner till lust. Saima har också
ingalunda för sig sjelf aion eli undantag från den dom, hon ilon

30 har tvLirtom öppei bjudit sina läsare på samma betydeiselösa inneMli.
Det enda hon hos öfriL’a redaktioner tadlat och deis mcd ailvar. deis
mcd skämt söki Lillbakavisa, är den nämnda inbilskheten. Och endasi
»ii erkännander afsin egen och öfriga Tidningars skralliet önskar Saima
ega eLi företräde.

Den värda LLisa ren iorde no otan våra försäk ringa r va ra öfvertygad,
aLt vi ingaiunda för Tidningarnes skuld aktat deL mödan värdt ali
framdraga detta förMliande. Ty hvar och en flnncr lätL, atL deL gäiler
en annan sak än siundens. Vi hänvisa i denna fråga, riil den artikel om
inhemska htteraturen, hvarmed Saima tog sig friheien göra siti iniräde.

10 Rotfaster sig den öfvertygelse, att denna litteratur i sitt närvarande
skick är, hvad den bör vara, så flnnes ingen utsigi till nägot bättre. Till
Tidningspressens förbäitring fordras kanske afven andra fördelar, än
uppkomsten afen nationel litteratur. Vi hafva också icke den till ursäkt
giömt detta.

A fven erin ra vi derom, ii tt Saima ingalunda vägrat d isk ussion, der en
sådan kan ega rum, och åberopa som exempcl artikeln om Brott och
Siraff i N:o 9. Der diskussionen beror blott af öiusesidiga försäkringar,
är det onödigt att förlänga den. Vi hemställa för öfrigi. hvilka fvigor
för diskussion t. cx. Lheis Tidningslitteratur erbjudit. erkännande

50 dervid den orätivisa. vi begitt mm en insänd ari ikel cm »Svedjande» 1
Borga Tidning. och hviikcn artikelns svassande början föraniedde.

i-Ivad iir och v ra kollegers polemi k angr. behagade Läsaren
besinna, hos hvilkendera panen hätskhet och personiigheter st aLL
Finna. Ati detta icke ctt ögonblick siört Saimas goda lynne, derom
torde dess »Knäppar» bLira vittne.


