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kunde ieda. Aiiiså — en stark opinionsyiiring å eri iicka köns sida bör
ju rör dess helire nedsi den demagogiska Tidningens Umiriebe och
mcd deisamma alin deL oiäcka köneis protesier moi era behags
åriusendcn prö[vade raiiigheier. Det iir i störsia herni ighei Saima v&ga
anförtro er, aiL hon har giltiga skiI anse ilera landeis Tidningar
anstuckna af samma demagogiska anda. Dc böra derföre nedshs aila,
alla; ingen enda bör skonas — — utom Saima, som gcnom denna artikel
högt di igen protesterat moi ui Ii deltagande i deras förfärliga stämpi ing—
ar. Blygsamt påminner hon, ali endasi lion förtjenar understödjas af

10 den mäki iga och dock si ä lskvärda organ, som uttala r cm opin ioncr.
Och ho kun henne di förderfva!

104 HUNDRADE MINNEN FRÅN ÖSTERBOT
TEN...
Saima ira 21 23. V 1844

Hu,ichacle Minnenftån Osien onen af 5. E. W—n är ii tein på elI i Sverigc
20 utkomma nde arbcte a [en iandsmanninna, tilii hvars signa tur vi cndasL

våga sutta boksiäfverna mk11, för ait icke förräda hcmligheien och
hkväl hjelpa läsaren cii siycke p vägen — ty iäsarinnan gissar sig luut
fram utan alh undersLöd. ArbeicL Lir anmäidi Liii Subskription. Det
kommer ali uigöra 3 band, ä 1 Rub. 80 Kop. R—co Assign. bandet.

Titein pminnerom Tusen och en nati. »Ofverskrifier öfver åtskiiliga
kapitel,» som kiifölja Subskripiionsanmälan, för ali gifva Subskriben
ten en förestäilning om skriftens innchiUi, visa äfvcn, ali della har den
iikhei mcd den vidikända ösicniändska samiingcns ali uigöras aC
historieitcr. Olikheten besiör den, aiL dc Osicriändska som man vei äro

30 en ken smula hopbhsta, men vår författarinnas iofva ali omfatta fasi
verklighet. Aiminslone aniydes della af Ofverskrifter sådane som:
»Kcjsar Aiexanders resa,» »GusLafd. IV Adolfs resa och Timmingen,»
»Franz6ns barndom,» » Kcckrnan,» »Niska och Wacklin,» » Kivi Da
niel och Enkans ikcr,» »MosLer Stina.» Isynnerhel synas berätteiserna
röra sig kning Uieåborg, om icke cii namn, som bctecknar alla barns
buse i Kuopio, bör anses Liii kännagifva, aLI äfven denna stad ui
ihågkommen. Dock gi [vas äfvcn al Imänna ne iitiar såsom: »Falliggraf—
ölci, » »Ficnder bli vänner i olyckan» o. s. v. På nikedom af ämnen
finnes här, som synes, ingen fattigdom. Anmälan ger för öfrigt

41) tiillkänna, ali under dc nog specieia titiarne döljes »en blick på dc ofia
sälisamma uppträden, som förefailii i den höga norden under del
sistförfl uina hal fva århundradet.»

Vi harva uppdrag hänvisa bugade Subskribcnter i Kuopio till H—r
Roerings saiubod, der Subskriplionsanmäian är inlcmnad.
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Kaplenen var ännu en rask medeilders man, och han cd derförc s
myckci mcra af sin lvungna ovcrksamheL. Gerna hade han ännu slåii
biand dc iuppre vid Toivoia, i hviikas icder han äfven mcd hedcr
förvärfval den biessyr, i ena bencl, som nu gjorde honom Lilil invahd.


