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flnnas i mi ngd. Den vigtigaslc dr u Ui n lvi fvcl, ali ninen som bckant
har en oöi’vervnnerlig afsky för vatten — för sölvatten nernligen. Mot
en förlust crbjuder dock della minga fördelar. Så t. eN. rnedföra viira
handlande aldrig loma käril till Kuopio marknad, för ali i dem afdela
dc fullas innehål i och verkstäl la påRi Ini ngen ur nirmastc brunn.

Men helsa och säg e ra na tu rforska re, a it sai tva tien nis te Ci n mts
öfverallt, der eti rnenskligt öga finnes.

P. S. Brcfvet är till fartens päskyndande Ristadt vid ngra skeppund
rnånsilfvcr, hvil ka kanske kuntia komma Tit. till pass. Del skul le göra
mig ondt, om det fallet träffade Aho UnderrLittclscrs prenumerauons— 0
anmälan och sloge bula på nigon »yngre litteratörs» snillrika hufvud.
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Helsingfors Morgonblad berättar, alI H—r Caslrn väntas Liii Finland,
för atl under somrnarcn hvi la uI efter utståndna mödor och bereda sig
till dc nya snarl förestäende. 20

Utan Saimas mcl lankomsl veI läsaren, hvad eljest spörjcs. Del
vigtiga, sedan man undanlagil ulnämningar och stundom rcdogörclscr
för lskiIliga säilskaps och bolags sammanlräden och revkioner, består
i vädcrleksprat, den sista och den kommande dansen, konserten och
speklaklet, der dessa sednarc bcsuis. Hvcm skulic väl Lro, alI någon pö
cgen hand Förslode konsten alI afliandla dessa ämnen? Det är som vore
dc nyss uppfunna, bådc vädrcl, danscn och spcklaklct, som skuilc i
dem lidcns anda lcfva och röras. Och huru lärorik L aibandlas dc icke?
Hvem kan mcd skäi vänta, aLI icke della vatten skall fylia den klaraste
luft, och munvädret omstörta atmosfcren pi den lugnaslc dag. Prof pi 30
varan flnncs sp. 8.

intel händer, och knappl nog della. lngcn iada brinncr, och inga
andra ilium inalioner gi fvas. Almananackans författarc hotar till och
mcd alI snarl låta måncn försvinna. Många andra stäila också sina Ijus
undcr cna skäppo. Ty hvadan skuilc cijcsl mörkrcl komma, som ckc
skapadcs på nägon af dc scx dagarnc? Likväi kan man just ickc kaila
mörkrct en nyhct.

AtI man i Helsingfors scr »öppningar i hafvct» och »förbjudcr»
vandringar öfvcr iscn »genom trumslag,» alI Fru Sass ha r godhctcn
icfva i Pul tava, och iIsk iiligc »yngrc Iillcra Iörcr» i Abo — aila dcssa 40

nyhcter vore yLtI vigliga, om blott ickc öppningarnc groti igcn, och sen
smäit, och frun kunnat ängra sin godhcl, och — och —
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1. PURLICITETEN,

Bcsyn ncrligl nog har delLa ord »offcn llighcl» bI ifvil en utcsi utandc 50
utmitrkcisc för Tidningspressen. Ellcr kanskc är det — ickc besynncriigl
alis! — Ty vid närmare besinnande; hviikcn offcnthghct gifvcs väl i dcl
moderna sarnhLillet utom Tidningspressen? 1 Osteriandet rnncs offcnl—
lighetcn utanför Suitancns pori, Schachens Iröskel. 1 den Grekiska och
Romerska fornverldcn boddc den pii torgcn. Den Europciska hcden


