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siska och VUricmbergiska Gymnasier, der båile klassernus och Iän—
renas unta! är större. Della unta! iorde dock sällan vara jernförligt mcd
lärarenas vid Gymnasium, Högre och Lägre Elementarskolan liilsam—
mantagna Finland, hvilka ungcfär motsvara cU Preussiskt Gyrnnasi—
uni. Endast den sistnämnda läroanstalten har numera stundom flera
larjungar, än lära ren lämpligen kun sk öta, men vid Gymnasierna
komma vai icke öfver 10 lärjungar pä hvarje lärare. vid 1-1. Elenien—
tarskolan kanske 20. Lärotiden vid dc Tvska inrättningarne varar icke
öfvcr X—9 tir. Summa tid ätgår för en kurs genom dc nämnda läroverken

10 i Finland. Hvarförc stå d dessu sä längt efter dc förra? — Vi lcmna
frågans besvarande ät ngon annan. Vi endast yttra vär iro. att t. cx. tre
gymnasiilärares öftcrllyitande ii!! hvarje 1-1. Eiementarskola, hvilken
dä kunde fördelus älminsione pä sex klasser, skulle göra ett närmande
UI! dc Tyska lärovcrkens preslationer rnöjligt, och pedagogisk bi!dning
hos lärarena göra vä ra sä in rättade skolor mcd dem jcmnl ika. Men
sladgar och förordningar och kontrolcr, tro vi, verka det ensamt ickc.

Meri dä det förra ickc kan skc, och det scdnare Ur öfvcrlcmnadt åt
slumpcn och den enskilda lärurens uppiysta Mg, vända vi oss till dcnna
mcd uppmaning aLI taga kunskup om här namnda Tidskrift. Prisel för

20 ärgängen är 7 Th. Pr. = 6 Rubcl 30 kop Silfver ungc(Zir. Skolkassornas
blifvandc inkomster icnina tillFäIlc nog utt förse skolbiliotekcrnu Ufven
mcd härtil! utkomna ärgängur. Om dc sedan bcgagnas, skola dc säkert
vara verksamma bäde att Iifva hågcn, gifva eftertanken en ledning och
rikta crfarcnheten.

130 ORDSPRÅKET S.JGER: DEN ÖDET BESTÄMT
A TT HÄVGA

30 Saima il:a 33 15. [III 1841

Ordspräkct sägcr: den ödct bestämi aLL hänga, hirn drunknur icke. On,
af sädan ei 1cr annan orsak har 1-I:fors Tidn ingars förslag tilL den sLora
vida vcrldcn till sorg och af saknad gå och dränka sig lyckiigtvis
stadnat vid ctt bioti förslag och elI duschbad, som dock haft ett menligt
intiytande pä biadeis qvickhet och gjort, ali dcrpä följande spulter
»oaktadt blötningcn bibehöllo sig torra».

Tckc nog förstär biudet utL prisa den ödcts skickclsc, som räddadc dc
dråpliga försiagen, hvilka sä uppenburligen äro liilkonina för H:fors

40 Tidningars sjelfegnaste räkning. Ty —

Jules Janins och Orvar Odds skriftcr äro för biadet »skadliga
böcker». Batire >uIl bokläsnings upphörandc» än dessu. »Monsicur le
Conitc» »mli herrskup»!

Dc handplaggor, som en gång verkat, gifva hopp oni god fruki.
»Silkesmaskarnes utrotande» och »flkonalöfvct» skola befria bludei
från ali samvetsoro mcd anledning uf »Mamscll N:s lilla svariu»:

Rladct bör betänka, aiL icke ali »ohyra aflägsnas’> blott gcnom
förslag, churu dödande dc mä vara; Bäitre tILL afsäga sig haren genom
»tårnas bortskärunde», än vara dansrnäsiaic mcd bladets vanliga

51) skoklä mma;
Frisk vind i scglen kan »bogscra» fram äfvcn öfver ångpösandc

visdorns- känslo- och hintasi- häfningar;
lntct kräk är så lileL, att man ät dci icke kan »gifva in» en dosis —

Biadet bör förjagu ali säkcrhcts sömn; Tio lörsätter berg och gcr
förslug mcd »Finsku svften» krafi:
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» Pa raplyers u ispa n mi nde» rn 01 »hei ui och va ta i 1 a nde t» ii r bladets
stora konsi; och det förslaget var gagnlöst. likasom det följande: ali
genom cirklar i bevisningen öka bladets »injölkaftastning,» spenabar
nen till fronima; dciemoi bör

Kunskapen om. hvad som Fordras till »ym» och »köttsoppa»,
lörjaia bladets inrikes-illusionec:

Ait »elden» ar farlig. liirer föNlaIzet. Men dci har förgiönfi. ali dci
isynnerhei För barn är firligi ali leku dcrnied. sii ock mcd qvickheter,
i thv ali dem hander ngon ulykke löre nasta morgon.

Och slutligen: om 1-1. T. af h’rtu förslag kunna gissa till tonarlen, s1 0
skola dc slippa höra derpi följande huFvudnot.

131 NATIONALEKONOMI.
Lfltcrat,,rhfaj till Saima 15. Vf II 1843

Till dc vetenskaper, som äfven strang veienskaplig Form kunna
studeras ui den litterart bildade allmanheten. hörer utan ivifvel na—
tionalekonomien. Den är vai i sina ytiersia grunder en lilosofjsk 20
disciplin, si ali verkligen mycken iankens skärpa fordras för ali noga
besiämma dess allmanna begrepp; men äfven dessa harva en
ögonen fallande och inom hvars och ens erFarenhet liggande tillarnp
ning, att deras uppfattning likväl föreftiller lait. Och i sin fortgång är
denna vetenskap lika beroende aC erfarenhet och gifna Fakta. som
historien och naturvetenskaperna. Sä ung vetenskapen Un är, har den
mera sysim än dessa sistnämnda; ty den saknar ingen Iän k aF en änn u
möjlig erfarenhet, För hvilken naturens dunkia verksamhet skulle sali
en gräns, och hvars frånvaro skulle hindra uppiattandet afde alimänna
lagarne, man den omFattar menniskoandens verksamhet, sädan denna 3i)
framträder i Förhandenvarande fakta, och är derföre i hvarje stund lika
afsluiad, som dessa aro för erfarenheten tiligängliga.

Denna vetenskapens Formela begränsning i Förening mcd dcss lilo
sofiska grundval är det, som ger dcss studium en verkligt behag alven
För vetenskapsmannen. Och den För teorien ingalunda benägna aflärs
mannen mäste fn na det angenämt att se det 1 if, uti hvilket han dagl igen
lefver, ordna sig till cii sammanhängande heli, ait här linna samma
frågor ailiandiade. aF hvilkas läsning framgången i hans dagliga
siräfvanden beror. Säsom vidare den cnskildas materiela behof och
arhetet för deras tillfredsställande alltid bör underordnas det andliga 40
behofvets iillfredsställandc säsom ändamäl, sä kan också naiionernas
ekonomi betraktas under denna högre synpunki. hvilken klarare och
säkrare Framstår 1 en folks utveckling än i individens. Frän denna sida
har nationalekononiicn cii ännu högre intrcsse. och man flnner äfven.
att denna vetenskaps idkare städsc ledas att vid sina slutsaiser göra
afseende p3 densamma. För dc aF ödei lckligt lottade. kunde man
säga, skulle denna vetenskap vara öfverllödig. Men det elände, livilkel
lait kan drabba den stora massan a f folken. och som i vär tid genom en
hastiut stigande belolkning visar sig alIt mera hotande, dci är delLa,
som framkallar naiionalekonornens ansträngningar, och gör hans 50
vetenskap lika betydelseluIl för stunden som dess utveckling glädjandc
för menniskovännen. Och vid deLLa siräfvande. inser man lait, ali
nationalekonomen skall nödgas erkänna, huru hans teorier, för ali
vcrkiiggöras. förutsätta andlig, inieliekiuel och sediig biidning, Tms
fol ken Ii ka mycket. som 3 andra sida n utöfn ingen af ties’LII1Int


