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103 DEMAGOGISCHE UMTRIEBE.
Saima n:o 20 15. 1’ 1811

Vasa Tidning. soni stundom varit icke just högiigen fallen för smicker
mot könel. har tinder titein »Qvinnans Ack» ordentligen bikiat sina
tycken. Saima vagar icke för sina sköna lasarinnor dc Finnas väl? —

upprepa, hvad alla dessa Ack! skulle hafva ali betyda. Men bikten skall
säkert icke sa omildt falla på deras rosenörhinnor — om dc alskvärda
behaga lata sina ögons siriilar falla på Saimas anrnarkningar till denna
utgjuielse. Den lvder till den sjuttonåriga: “Ack om jag linge kyssa
dig»! till jungfrun vid ijugu år; »Nu beklagar jag dig» till henne vid
tjLiguåtta Xr: »Nti ar jag rädd för dig!» tUL den fyr tioriga: »Nu tyeker
jag om dig»! ett decennium derefier: »Nu diskar jag dig»! annu ett
decennium scdnare: »Nu vördarjag dig»! och efier tio år: »Nu begråter
och saknar jag d ig>’!

BetLinken i alskvardaste, hvart denna oerhördt revoiutionara anda
hos det manliga könet måste leda Tidningarne dro allmänna
opinionens organer, det sttk tydligen skrifvit pa Saimas lerde spait i
dagens nummer. Nå vaI, hurudan visar sig denna allmänna opin ion i
den citeradc artikein? LåL oss glömma, att nagon bland dem, nagonsin 20
och nägonsiädes kunnat giömma, ali eri ack! endasi kan hafva en enda
betydeise. Men aLi förneka ailmakien afer tjusningsfömiiga under nLtra
två Liotal är af eri eteriska rjarilslin Att försi vid det femiionde
försäkra: »Nu älskarjag dig» Och det oerhördaste, aLt afera sjutton år
begilra blott en kyss! — Nej det gar för långt. Det ar icke bioti eit brott
mm era behag. det hoiar ju mcd intet mindre än aH titer göra jorden
öde och tom.

Men trösten er. sköna tärnor! Ailmänna opinionen har klarligen
uppgjort räkningen utan värden. Det är sä genomskinligt som den
k laraste värlu ft, det är sti öppet som era ömma lijertan. 1-1 vem är det 30
som besiämmer opinionen? Piuraliteten? Nå väl, Finland räknar ju 40
tusen qvinlia purpurläppar mera. än pä den vederstvgliga pipan
sugande manliga. Eller den öfvcrlägsna tbrmägan? 1 lar vai nägon mcd
crfarenhet i saken ntgonsin bestridt att den tillhör Eder? Ailmänna
opinionen harju ocksä eli annat vehikel än pennan.

Lyckligivis Ii n nes denna den ailmänna opin ionens organ, och ännu
Iyckl iga re, den r fri frän ali annan censur, än den den sjeif uiöfvar.
Den har framför pennan ursprungiighctens föreiräde och hvasshetens
och — snabbhetens och outtrötilighetens, dä den meddelar alla dc söta
opinionerna i era skönlockiga hufvuden. Bekant mäste det vara er, 40

älskvärdasie, ati orsaken till dess rörlighei varit föreniäl för dc djupasie
forskningar, att t. cx. Jean Paul anseti denna opinionsorgan hafva
äfven den bestämmelse som trädcns löf, ati neniligen genom jemn
vibration befordra luftvexling och rena jordatmosferen. ait samma
man velat fln mi et t bevis för styrkan a f denna na t urbestämmelse i er
melodiska tungas 1< raft ati icke hejdas i sin fart a f det va rmaste the och
kaffe, utan ivärtom dervid gifva prof pä ökad spänstighet. — Ja hvad
hafva vaI mm en sädan opinionsorgan aLI verldens pennor att betyda?

Och hvad böra väl dessa pennor. nedskri fva annat än denna er snälla
ttingas bud och befallningar? Endast ur en köns st älskvärda cftergif- 5ii
venhet kan del förkiaras, att opinionsyttrinar si’i revolterande som
Vasa Tidnings vt’igat uttala sig. Det bör dock för ali franiiid vara
strängehgen förbudci. Ty kariarne aro lait ledda vid näsan — det veten
i älskvärda sjel fva ailrabäst — och ingen kan ansvara för. hvari ett
sädant revolutionari bearbetande af den manliga opinionen siutligen
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kunde leda. Alitså — en sturk opinionsyttring å erI tacka köns sida bör
ja För dess helire nedslå den demagogiska Tidningens Umtriebe och
mcd detsamma aila det otäcka könets protester mot era behags i
rt tisenden prörvade rättigheter. Del ir i slörsta kemi ighct Saima vgar
anförtro cr, aLI hon har giltiga skW anse Rera landets Tidningar
ansiuckna aF summa demagogiska anda. Dc böra derföre nedslås aila,
alla: ingen enda bör skonas — — utom Saima. som genom denna artikel
högt idi igen protestera 1 mol alit deltagande 1 deras Förförl iga stänipling—
ar. Biygsamt pminner hon. ali endast hon Förtjenar understödjas aF

io den miiktiga och dock si älskvLirda organ, som uttalar cm opinioner.
Och ho kun henne di Förderfva!

104 HUNDRADE MINNEN ERÅN ÖSTERBOT
TEN.
Saioic, ,i:o 2) 23. 1’ 1843

Hundrcuk’ AlinncitJrcn Osrc’rhotw,z ui’ 5. E. W—n är Litel n p eLI i Sverigc
20 utkomniande arbete ui’ en iandsrnanninna. till hvars signatur vi endast

viga sälta bokstäFvcrna mk11, För att ickc förråda liemiigheten och
likväl hjelpa läsaren eLt styckc på vägen — ty läsarinnan gissar sig laIt
fram alan alli understöd. Arbetet är anmäldt till Subskription. Det
komnier ait utgöra 3 band, å 1 Rub. 80 Kop. fl co Assign. bandet.

Titeln p;minner om Tusen och en natt. »Ofverskrifter öfver åLsklllliga
kapitel.» som atfölja Subskriptionsanmälan, För att gifva Subskriben
ten en Förcställning om skriflcns inneliäll, visa äfven, aLt detta har den
likhcL mcd den vidikända österländska samiingens att utgöras aF
historietter, Olikheten bestör den. att dc Osterländska som man vet äro

30 en liten sm ula hopbkista, men vi r förhitta rin nas lofva att om hitta hist
verklighet. Atminstone antydes della af OfverskriFter sadane som:
»Kejsar Alexanders resa,» »GustaFd. IV Adolfs resa och Timmingen,»
»Franzns barndom,» >‘Keckman,» »Niska och Wacklin.» »Kivi Da
niel och Enkans åker.» »Moster Stina.» lsynncrhet synas beräLLelserna
röra sig kring Uleiborg, om icke eli namn, som betecknar aila barns
buse i Kuopio, bör anses tillkännagifva. alI afven denna stad är
ihgkominen. Doek gifvas äfvcn alimannare titlar sösom: »Fattiggraf
ölet, » »Fiender bli vänner i olyekan» o. s. v. Pö nikedom af ämnen
flnnes här, som synes. ingen fattigdom. Anmälan ger för öfrigt

10 Lilllkänna, att under dc nog speciela titlarne döljes »en blick pi dc ofia
säilsainma uppiräden, som Förefallit 1 den höga norden under det

ist För liii mi kaI fva rh ti nd radet.»
Vi hafva uppdrag hänvisa bugade Subskribenter i Kuopio till H—r

Roerinus salubod, der Subskriptionsanmälaii är inlemnad.

105 FIENDERNE.
Salon, icr’ 2). 22 och 23 23. och 30. 1’, 6. VI 1813

50

Kaptenen var ännu en rask mcdelålders man, och han cd derföre sä
mycket mc raat si n lv ungna overksa m heI. Gerna hade kun ä n n u stä it
bland dc ta ppie vid Toivola, i hvil kas leder kun äfven mcd heder
förvärfvat den blessyr, i cmi benet, som no gjorde honom till invalid.


