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munalordning skulle pti båda stflhien verka tOr det goda. Men den
sisinäninda förutsätter eli deliagande För det ulimanna, öfverhufvud eli
iniresse för annat ari siundens behof. hviiket den Finska almogen icke
känner. Allitör lYi individer af dc biidade klasserna iefva bland
aimogen. för aLI genom den någon ailmän bildning skulie nediränga till
densamma. Biidande lasning ulgör derföre dess största behoL Men den
förses ännu hellre mcd skrifter, som bidraga ali fasilu’iila dess sinne i
rLiiel och vidskepelse. Om denna ii itera lur en annan ging.
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1 ngen af vra värda läsare kan Iro, hviiken möda det kostar ali fylla
helsl en sä luen spal 1 som denna ur vaira värda koliegers falabur. Intel
flnnes der ait berätta; inlet ali skratta äl. Ty löjet skulle biifva hka
enformigt, som dess Föremäl, d. ä. upphöra ali vara löje. Sje]fvaste
Borgä Tidnings »diskussion» vore i denna lekamiigen fuktiga men

20 andligen lorra tid eli verkligt fynd. Kan nägon Kristen själ säga,
hvarföre nu del celebra biadet icke viii »diskutera>,? Hvarom? frågar
vai ingen. Det gamla ämnel för dess »diskussioner» är ju hka hLet
uttömdi, som det variL frän tidens begynneise. Sjelfva »diskussionen»
är ju och harju varil ämne nog. Obegripiigt, ali dcli nu icke begagnar
det vpperlia tiilIRiliet. En annan ging har kanske Saima icke mer sä
god ledighet för »diskussioner». En annan gäng har hon kanske leke
det ädelmodiga lynne aIL »Lruga ilon SL’flS» pä 13. T., d .ä. atl skänka
della blad 7/8 af dess sedvanliga innehäli för intet. Ty aldrig 1 veriden
kan det vai vara B. T—s mening, ali dess spaller under irets lopp skulle

30 innehäliit nägon »sens», om icke händelsevis säsom gtfva af en
insändare. Också är del ingalunda vär mening aLi af 13. T, Fordra nägon
»sens». Nej en Tidning är jusi liii, för ali röra hop underkurer,
psychologiska märkvärdigheter, öfversigter af mynl (icke af dettas
bclopp). utslitna anekdoter och mera sådanl. Stt jusl s1 representerar
den alimänna opinionen, är sanningens tolk, röradkir iäsarens smak,
verkar för industrien (sin egen), ådagaiäggcr mcd eli ord värdiga
sträfvanden. Förvänande vore del, om icke dessa sktillc villna för eli
högiärdt upphof, om dc icke en gång skola rnedföra sin beiöning, bäde
1 yllre och inre mätto. När sä sker, och vi hoppas det sker snarl, dä

40 skali 8. T. mcd fransosens ord utropa: »1-! imien vare pris, ali jag 1kk
prygel»! och Abo Tidning skail sarnmanskrifva en ny intagande
berätteise om »Lyeka genom stryk.»
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För hvar en, som besökl Sverige. säga vi mcl nytI. dä vi omnämna den
50 djupa okunnighet om alla Finska förhällanden. som derstädcs räder.

Man vore böjd aLL Iro denna vara en föijd uf biida ländernas
förändrade förhäilanden, sedan 30 tW lilibaka. Men den är verkiigen
traditionei. sä ali det tydiigt röjes. huru litel Finland varil kändt för
Svenskarne äfven under föreningen. Sä bör man icke törvänas, om man
hör en Svensk lärd taga För afgjordt. ait Svenskan är det enda spräk.


