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Mcd cxtralägcnhel hafva vi haft nöjet mottaga ibljande brcF från vtr
korrespondeni i ntinen:

S. T. 1-!.
Jag tviflar knappt. ali era jordiska astronorner skola förvnas öfver

dc meddelanden, min lilla skriFvelse inneIiUier. 1 nagra ijog århundra—
den haFva vi harifrån bcirakiai deras forskande blickar genom deras

10 egna kikare. och dci mcd verkligi nöje. lsvnnerlici har dci varii eli
siandigi och iniresserande samtalsamne För våra damer, meihin hvilka
snia quereller uppsitit. angtendc hvcm bland dciii tZr hvarje gng varii
egentliga Förentilet För lorgneiterandei. Dessutom kan ngenhing vara
naivare alI åse Lin era iorn, mcd iillhörande stjcrnkikare och ur
gluggarnc siriickta skLiderör, allisamman sirykandc Förhi mcd en fari af
400 Furumarkska ljerndelar i iirnmcn. Opariiska betraktarc, som vi
aro, Förundrar det oss icke det minsia, ali hos cr pratas st myckcL i
vadrei. Ty huru ar vai vid en sådan Carl annal möjligi?

Men dci är sanni. —Tit. vantar harirran nyheter För sin tidning, sedan
20 dcss koriespondeni i Björneborg nu iagcr sig en iupplur p sina lagrar.

Nå vaR 1 poliuken flr liar ganska flau. Våra konsiitutionslabriker börja
redan ida af irög afsäiining, och våra Förhoppningar pt en dboucM
i Europa hafva fallit, i samma mon prohibiiivsystciuci i tullvag
dcrstades iilltagit. Eljcsi kunde Tii. göra wira Fabrikanier sig högcligen
förbundna genom ait vid iillf’alle rekommendera varan till det basia.
Tit. kundc i. cx. mcd basia samvete vcrldcn prisa vira konsiituiioncrs
kaIla anda. Iikaså att dc, såsom en vissi sällskaps statuter. aIlLid
förutsatta. ali det ratia just flnncs i dc manövrer. hvilka dc hvarken
påbjuda eller Förbjuda. Och dci ar klari. ali harigcnom allas iycka och

30 adla frihct krafiigast bcframjas, lika sakeri soin samma sällskaps
andarnål. 1 uibyte mm denna vara kundc har mcd stor fördcl impor
icras goda magkonsiitutioncr, på hvilka vi ida vcrklig brisi. Ingen mån
mcnniska skulle t. cx. förmA njuta cns dc Tidningar, det lilla Finland
Framalstrar. Ent niagkonstiiutioner aro sai myckci nier lörcmil för vair
beundran. som 1 cgcn medicinska fakulteter och kollcgier och artiflciclt
brunnsvaiten och GrLiFcnbcrgerbad m. m.

Apropos härafl — Littcraiuren inger cr silkcri siörre deitagande an
politiken. Men för ali vara uppriktig (och Saimas lasare kundc cljcsi
tro, ali alit deila ar narri) nödgas jag iillsta, ali, om cn jordinvånare

41) frågade mcd Flolbcrgs Chrisiian: »Gjocrc Edcrs Laerdc mcgci Bögcr’?»
— så kundc vi månman sanningsenligt mcd Trojanercn svara; »Tcke
Röger uden Börn.» Huru flr del ? SkuIle vai han då kunna auer mcd
Christian Försakra: »Saa er dci kun hos os’?» Tii. lärer vai mena, ali
Lcipzigcrmcssan ger svar pai frågan? Men saningen ali saga Fordra
vära månrnessor lika vaI köparc som säljare. A andra sidan kan Tii.
annu vadja till billiglictcn. ait äFvcn dc larde, soni bloti aro köpare,
böra göra något, iiilagande, ali dc i hvarje handelse iilisioppa munnen

dc belackare, Jag medger: en ny Sursillshisiorie skall i[llbörligen
vcta uppskatta afven våra månlardes förijcnster.

50 Tit. kanner, ali nianskcnspolicrna langcsedan tagit sin bostad på
jordcn. Nar utflvttningen skcti, veI ingcn numera har uppe i månen.
Ait första kolonistcn varit en spögubbe är förvisso k:indi. Men om han
innehafi beFatiningcn i Siorkvro cllcr i Kaxkerta. mäsle öfverlemnas ah
bIikande historicskriFvares Forskningar.

BilUlsvarda grunder iiil niainskenspo3ternas ringa anial niiiien
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nas mangd. Den vigiigasle Ltr u ta n lvi fvel, ali mnen som bekant
har en oöfvervinnerlig akky för valten — för sötvatten nerniigen. Mot
en förlust crbjuder dock detta manga fördebr. S 1. cx. rnedföra vira
han d lande dri g tom a k äri 1 1 II Kuopio mark nad, för a 11 dem a l’deki
dc fullas innelu’iil och verkstalla pfyllningen ur niirmaste brunn.

Men helsa och säg era naturforskare, alI salivatten möste flnnas
öfveralit, der eLI menskligi öga flnnes.

P. S. Brefvet är till fartens päskyndande fListadt vid nägra skeppund
mnsiI fver, hvil ka ka nske kun na komma Tit. till pass. Det sk ulle göra
rnig ondt, om det i Riliel träffade Abo Underrrittelsers prenumerations- 0
anmälan och sloge bula på nägon »yngre litleratörs» snillrika hufvud.
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Fieisingfors Morgonblad berLiitar, alI H—r Caslrn vänlas till Finland,
för ali under sommaren hvila ui efter utståndna mödor och bereda sig
liii dc nya snart förestående. 20

Utan Saimas melian komst veL läsaren, hvad eljest spörjes. Det
vigtiga, sedan man undaniagit utnämningar och stundom redogörelser
För åtskilliga sällskaps och boiags sammantrLiden och revisioner, bestr
1 väderieksprat, den sista och den kommande danscn, konserten och
spektakiet, der dessa sednare bestås. Hvem skuiie vaI Iro, alI ngon p3
egen hand förstode konsten alI alliandla dessa ämncn? Det Lir som vore
dc nyss uppfunna, b3de vädret, dansen och spcktakiet, som skuiie i
dem tidens anda lefva och röras. Och huru läroriki afbandias dc icke?
Hvem kan mcd skäi vänta, aLI icke della vaLten skail fyiia den kiaraste
lufI, och munvädret omstörta atmosferen på den iugnaste dag. Prof p3 31)
varan flnnes sp. 8.

Intet händer, och knappt nog della. Ingen iada brinner, och inga
andra liluminationer gifvas. Aimananackans författare hoiar Liii och
mcd aLI snarl kita månen försvinna. Många andra stäila också sina ijus
under ena skäppo. Ty hvadan skuilc cljcst mörkrel komma, som icke
skapades p3 n3gon af dc sex dagarne? Likväi kan man just icke kaila
mörkret en nyhet.

AIL man i l-iclsingfors ser »öppningar 1 hafvct» och »Cörbjuder»
vand ringar öfver sen »genom trumslag,» alI Fru Sass har god heten
iefva Puitava, och 3tskiilige »yngre hiteratörer» i Aho — alla dessa 40

nyheter vore vai vigtiga, om biott icke öppningarne grott igen, och sen
smält, och Frun kunnat iingra sin godhet, och — och —
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1. PUBLICITETEN.

Besynnerligi nog har della ord »offcnLiighct» biifvit en utesiutande 50

ulmärkeise för Tidningsprcssen. Elier kanske är dcl — icke besynneriigi
ails! — Ty vid niirmare bcsinnandc; hviikcn offcnthghct gifves vai i det
moderna samhäiiet utom Tidningspresscn? i Ostcrlandet finnes olicrn
iighetcn utanför Suitanens porI, Schachens tröskei. 1 den Grekiska och
Romcrska fornvcriden boddc den pa lorgen. Den Europeiska heden


