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icke ega en enda skyrnt af triumfens gians. Den dagen sLod hvarje stund
nara, men den nasta var den iter Fjerran bonn. Ingen brist var på
Narrdagar; men vai fanns ingen dag, som icke hörde Liii deras anlal.

Och under strLifvandet bI ir 5151 den 1 Aprii 1cr ensam Narrdagen,
och sakert aila narrars dag, äfven deras, som tro sig vara kloka. Den
biir det cke sisom i barndomen, genom aH komma. Den kommer en
gång cke, utan narrar narrarne på sig sjelf— och iikval biir den på åter
en iyckiig dag, afven mcd Lårar.
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83 TJDNINGA RNE FRÅN HELSINGFORS MED
DELA
Saima iuo /4 4.IV /844

Tidningarne från Helsing/hrs meddeia, ali Hans Ktjwrllga Majestät
beviijat Dr. Lönnrot fem irs tjenstiedighet mcd ttnjutande af Provin
ciailiikare iönen, för att ostördt fuilLinda dc arbeten han redan pibör
jat, förnamligast en Finsk Grammatik och Lexikon. Fivar och en skail
säkert giadjas af delLa förnyade prof på Ndig omvårdnad om Finska 20
språket och iitteraturen. LikvLi] kan man harvid icke undertrycka den
önskan, deL Universitetet iLingesedan skulie vid sig kunnat fasta
LönnroLs person och vid sina ingalunda ailtför rika annaier hans namn.
Lönnrot hade dä undg1tt nödvflndigheten aLi söka sin nödtorftiga
bergning på en annan bana an den, han mcd hela sin varma sjäis ifver
under alin obhda förhåiianden fullföijL.

En annan iandsman, Mag. Casträn, hvars forsteriändska bemödan
den flro hvar och en af våra iasare kanda, har Ryska Regeringens
frikosLighet ali tacka för möjhgheten aLI fuflföija dem. 1-ian Ur såsom
iöniös Docent vid Universitetet anstaild, men har icke derstades kunnat 30
vinna nigot bidrag till sina för forskningar i Finska språket och
Hisiorien företagna resor. Lyckligtvis har han funnit förord och
rekommendationer af Vetenskaps Akademien i St Petersburg.
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Nedanstående proföfversattning ur Juiqvalien ar afannan hand Lin den
i della biad förut införda. Obestridiigt utmarker den sig framför denna
genom frånvaron ui dc alitid stöLande förkortningarne och kanske
aiven genom mera sakerhet metern. Bida tiifia eljest 1 öfversattning
ens noggrannhet och godt språk. Julqvailen skuiie, öfversatt i Runo
meLer, kanske gerna nog läsas af Finska aimogen, hvilken är väl
hemmasLadd inom större deien af den krets, dikten berörer. Men det
felas en föriäggare, som skuiie uppiagga öfversättningen 1 2 i 3 tusen
exempiar, för att kunna säija hvarje exemplar Lifl en ringa penning, det
feias försäijare, ty en bokhandei kanner bonden knappt tiiii namnet, det 50

felas uppmuntrare, ty dc Resta, hviika det iigger att uppmuntra
aimouen liii iäsning, saga: »hvad skail bonden dermed göra?» Det står
nog iHa till dc flesta Europas länder mcd aimogens iäsiust och iäsning.
Men intet hindrarju Finland, der åtminstone någon grund att bygga pi
föreflnnes, att detta hanseende sti framom namnda länder.


