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aldrig hafi nöjet höra någon enda afdessa niisor nysande iillkannagif—
va, ait det ui sn lis vore för sia rkl.

Man har lroll, ali varan isynnerhet skuile serveras vid hofven. Men
jag iror en erfaren man sk iii le linna, ali den uldelas vicla större massor
liii Cr11 kostymariisiskans fremmandekamnia in i den fursthga
a ui! en ssa le n. Och alla sådane kam ra r liisa ni nia n utgna h vi! k a oerhör—

da qvanliieier
rvien allI (leila Lir dock cii inlel mol den iiiiigtng pi varan, som tinnes

hos aila penn Ri kla re, och som a [dciii ii lbredes a ii ftsrii ras mcd ögonen
10 frtn miilioner pappersark. MCt man beldnka, ilurLi mvekel meni iin

näsan eiler munnen ögai förniär ftiiia. Ogal. som iininar solssterner
uni n alI a f dciii besvä ras, och h u ru !‘å pa ppers iii ii tor i veriden Ii n nas,
hviika ieke äro nied sniicker besmorda. Ja hötiärade, upplysta, ailmän—
hei, se bioLi i nader p diii iands iidningar, dc liviika si värdigt
represenlera denna uppiysning. För hvem linner dii, ali hvai]e deras
spail giänser af smickrcis fernissa? — För fursiarne? — Desse skida dem
aldrig — Nej för dig höuiuppiysia! Och ali della sken icke ort dg
siarrbiind. derom vilinar Ju jusi diii kiarsynihet. 1 ali ödmjukhel iägger
Saima denna härdade biick. hvilken ännu intet annal biad vetal

21) bernärka och prisa. liii dina öfriga siora dygder.
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Om hvarie iiiidrageise måste mälas efier dc förMflanden, under hviika
den framiräder. så kan föga någonsLädes en mera beivde!sefuil högiid
hafva bhfvii !irad än den. hvaraf della samhlllie hade ali glädja sig

31) sisilidne iördag.

Länge emolsedd. nien mcd oförminskad giädje omfatiad, af rika
förhoppningar bciedsagad lirades denna högtid mcd a nledn ing af det
nya Gymnasii härsiädes öppnande. icke bioii dci !örIiHiande, för aLi
itina en iaiares ord, »aH mnga föräidrar hilijis varii försaiLe i den
Mrda nödvänd ighei ali väija melian sa knad biidn ing för sina söner och
sin ftimiijs ekonomiska obeslnd.» utan äfvcn dci siora inflvtande i
öfrigt. en iäroanslait sidan soni den ifrigavarande bör uiöfva på hela
orten. gör dess inrättande liii en af dc vigtigaste tiiiidrageiser för
densaninia. Föga öfver ivenne sekier äro {Zirfluina. sedan i Finland det

31) försia Gvninasium koni iii! sund, det i Aho neni!igcn. som utgjorde
fröel till landeis Univcrsitci. Fivad ur denna ringa början ulveckiat sig
för dess biidning. iiggcr öppet for hvarje blick. Flvarföre skulie man
icke kunna hoppas. ali efier tv rhundradcn itcr. ja ii’inei förui. den
nu invigda läroanstaiien skuile hafva vunnit samnia ulveckhnsi? Men—
niskan lärer alli aC dci förgångna, men hon anscr dci vanhgen aiIL för
iidens visdoni. och hon iror sälian på en framrid bortom hennes egen
lilivaro, i öden hk den iid som van!. Och hkvai rnnes i hän antydda
förhoppning vissheL. Ty med den tii!ivexi. mi hviikcn foiknummern
Finland under scdnaste sekel Cortgin, skoia Savoiaks och Kareien efier

51) ivenne århundraden ega en foikniängd nära dubbcit s stor som hela
Finlands nuvarande. Och della and har hafi en Universiiet för eli
inväna reta 1 bloti iredjedelen af deL, dcss grä nser no in rymma. Kä rieken
för velandei och behofvel deraf vidgasafvcn för hvaije dag, och Ei
länder i Europa linnas, der man ickc redan erkäni, ali siaiens besund

1’ deita bcliofs lii lfredssiä Ilande beror, i dc lcsia a rbeias isyn ncrhei
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denna tid ait bringa medien till dess Fyllande i öI\’ercnsst:ininielse mcd
tidens Ford ringar.

M vi afse frii Förhoppmngarne för en si lngi afligsen Framtid. För
ait FLista oss vid detta nörvarande. 1 Finland ir nu en reform aF
laroverken pabörjad. och denna. hvem ville neka det. under lyekiiga
tecken. TiIllZiIIct till kunskapers inhemtande har blifvit ökadt genom
inrLittandct aF nya. utvidgandet aF Förut grundade laroanstalter. Tidens
Fordringar på aFvcn en annan bildning an den lärda haFva vid sjelFva dc
liirda skolorna vunnit alli det insieg. som varit möjliet. Uti organiska
Förändringar vid undervisningsvasendet 1 öFrigt har en varsarnhet
bli Cvii iak itagen. som lofvar mera Frarnging n hva ne total reform pi
grunö af oförsök La teorier.

AF denna löttade tiligång til undervisning haFva LiFven Savolaks och
Karelen blifvit delaktiga Förniimligast genoni Gymnasium i Kuopio.
Den försia ftiljdcn hiiraF skall bliFva: att dc skolbesökandes antal inom
dessa provinser förökas; ati fiera an hittiis bland skolornas lörjungar
hinna LIII Universiletet, icke sisom nu nödgas albryta sin påbörjadc
bildn ingsbana, emedan deras Föräldrar Funn ii sig ur stand aLt någonsin
kunna kita dem Forisö [ta densamma utöfver skolan; samt at t aFven dc,
hvilka icke ega medel för en akademisk kurs och stiledes Försaka den 20
klassiska undervisningen, likval genom att bevista Gymnasium kunna
hinna till ett mAit af kunskap, som ar vida störrc, Lin det För den
underordnade adminisLrativa tjenstemannen, För handlanden, Fabri
kanten och possessionaten nu vanliga. Det hör i Finland till unnanta
gen att i ntigon provins linna t. cx. en tjcnsteman, som är barnfödd 1
ngon annan del af landet, och man kim derFöre anse, aLi ali den
kunskap, som vid provinsens laroanstalter meddelas, ilfven ökar
summan aF vetande moni densamma.

Men om det vetande, som i ett gymnasium meddelas. verkiigen skall
bara frukt, aRen 1 handelse undervisningen albrytcs mcd utgangen Friin 30
gymnasium, är det visserligen nödigt. att redan denna läroanstalt
Förmår meddcla lärjungen någon sjelfmedveten kärlek För kunskapen
och något Förtrocndc till dess goda Frukter. Ynglingen är under sista
stadium aF sitt vistande vid Gymnasium redan vid den tilder. att cii
sjelFverksami siudium För honom kan haFva behag. om blott higcn
dertill hos honom väekes och näres. Och delta biir möjligt, om sä vai
skolans som gymnasii iärokurs ställes sä högt. som en tid För under—
visningen aF S till 9 är deL tilläter, och om en sädan hiig leFver hos dc
lä rare, till hvil kas vi rd yngiingen undcr sednasle stadium aF denna
lärokurs är anFörtrodd. DeL är i vår tanke af vigt, att denna gymnasii 40
bestämmelse, att LLFven aFsluta undervisningen För tien s. k. civila
aFdclningcn, noga besinnas, om cijcst det utrymme, realkunskaperna
numera vunni L vid landcts lä roanstal ter, skali verka a ilt det goda
styrelsen dcrmcd man tviFvel aFsctt.

1 dett anFörda är redan Fordran pä en vctcnskaplig håg hos gym
nasiilärarcn uttaiad. Den är hos honom mera nödig än hos den
skollärare, hviiken har aH meddela kunskapcns aldra enkiaste elemen—
1cr. Men oiii pä en on en Iäranekorps är samlad. hvilken mi sitt kaI)
ådagaläuger kaniek LiIl vetandet och arbetar För alI meddela sina
läriungar densamma, sii måste denna röjas aFven i dessa länares samliF. 51)
Och den kan då ocksä ickc bliFva utan inflylande pii ortens invänare
öFverhuFvud. En lärarcs sysselsättning har vai deL mcd sig. att det högrc
vetenskapliga intresset måste smiiningom Förslöas, och allägsenheten i
en provins bidrager äfven dertill. Men den ena generationen lemnar
snart äter plats För den andra. hvi?ken mcd Frisk häg och Friska kraFter
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har förmaiga ait meddela någon flagL af den nynre tids anda, hvars barn
den ar och hvars ädlaste strafvanden den bör dela den mon, tien höjt
sig till dess biidning. Äfven ur denna synpunki är säledes gymnasii
stiftande synnerhet under sti vaI den ailmänna bildningens som under
visningens i landet Lillshind öfverhufvud, en för denna ort utomordcnt
ligI vigtig tiltdragelse.

Al Imänna rösten vittnar ocks, 0tt ortens invänare velat uppskatta
dess betydeise för tien na. Man Lalar om verklighet, di Illan säger, att
tien, i Ii k het mcd h vad ui lii frå n ett la n ds Ii u fvudstad a ilägs no la ndsor—

II) 1cr erkira, i fiera a Fseenden stått och står efier tie Resta tra k 1cr al’
fäderneslandet uti ailmänna anstalter För dess förkofran; och delta
ökas än mer af provinsens aflägsenhet från hafskusten, d. ä. frn
civilisationens förnämsta ledväg. Ait härigenom deL närvarandes gliidje
i icke ringa mon skulle ökas, är naLurligt. Redan länge har öskan för elt
gymnasii inrättande härstädes varit allmänt vaknad. Och i sanning
flnnas vai anledningar nog till dess väckandel En Tysk räknar säkert dc
Lider till barbariets, dii han pi 80 till 100 mils afsLånd miiste söka en
läroanstait motsvarande eti gymnasium, han som no väl sällan har 10
mii (62/3 svenska) till ett sådant. Man mäter vaI här alit — äfven vägens

20 längd — efter en annan skola, men föräldrar och milsmii n hade dock en
sii ständig bekymrande päminnelse om Förhällandet, att vai en önskan
om föritndring icke kunde uteblifva. Länets Guvernör har tolkat denna
önskan inför MajestäLet, dess invinare hafva instämt i denna under
diniga anhåulan, och stadens invinare äfven lofvat genom uppoffring
ar bidraga Liii en sadan läroanstalts inrättning. Sii har det allmänna
omdömet redan länge Förenat sig om inrättningens stora vigl; och det
är icke förwiningens glädje öfver niigot nytt oväntadt, man den lugna
tillfredställelsen öFver ett uppfylldt behof, som gifvit sig uft i dessa
dagars festliga stämning. Deras fröjd har liknat skördarens öfver den

Jo inbergade grödan.
1 stidan anda flrades Festen. Vi are öfvertygade, atL det för en stor del

aF östra Finlands invinare beLydelsefulla i FesLens föremil äfven skali
kita dem vid beskrifningen om densammas Föriopp fästa nägot af det
deltagande, hvarmed den af alla närvarande bleF begiingen.

Redan den 22 började det se hfligt ut 1 staden. DeL ena aikdonet
rullade efter det andra in genom dess portar, och på afLonen samt än
mera följande dagen Iifvades alla gaLor af promenerande. Ljustklädda
damer mcd lätta camail 1cr och fladdrande slöjor vandrade Fram 1 linga
leder, här och der albrutna aF en mörk bonjour; äidre män mcd och

41) otan ordensband gingo beLänksamt fram beskiidande dc ställen, som
varit viLtnen tuli deras glada skoltids lekar och poikstreck; här och der
slingrade arm i arrn några blifvande gymnasister, och dc no äterkomna
skolpiltarne triingdes deremeilan, förvänadt begapande denna ovanliga
rörelse. Om Lördagen ökades denna af den till kyrkan anländande
menigheten, hvilken Iockad af festens rykte tidigarc än vaniigt begifvit
sig pii väg.

Nära klockan 10 f. m. sistnämnde dag rörde sig denna brokiga
rnängd kring stadens vackra och sä serdelcs skönt belägna kyrka. Mcd
sammanringningen till gudstjenst Lrädde till densamma tvenne ordnade

51) skaror, tien ena ur II. ElemenLarskolans nya lokal, som ä r belägen vid
förnämsta torget gen 1 öfver mot kyrkan, den andra ur Cuvcrnörshuset,
der Länestatens cmbetsrum äro beliigna. 1 spctsen för den förra gick
Stiftets Biskop, iedsagad af i’örsamlingcns ildrige Kyrkoherde och den
konsitoriiledamot, som är H. ii. Biskopen föaktig pii dess resa genom
stifiet. Näst efter följde det nya Gymnasii lärarepersonal, derpå
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skolstaten, det tairikt församlade presterskapet, samt Gymnasii och
skolans ungdom. Till denna svartklLidda skara slöt sig nu den andra,
anförd af ianets Guvernör och bestående af länets och stadens tjens
ternän sarnt borgerskapet, och hela processionen rörde sig långsamt
upp till templet.

Skolungdomens sedvanliga sng under gudstjensten, förstärkt al’ det
närvarande presterskapets, slöt sig jemnt och säkert till den väiljudande
orgelns harmonier. Predikan, som förrctttadcs af stadskapellanen Ja—
derholm, var enkel och värdig och uttalades denna predikants vanliga
sonora och bevekande sätt. Dess af H:r Biskopen bestämda text var 10

iånad ur Vishetens bok Kapitlet 7 verss. 7—10:
»Derföre bad jag, och mig vardt gifven klokhet; jag åkallade och mig

tillkom vishetens anda. Och jag hölI nier af henne Lin af konungarike
och förstadöme; och rikedom höll jag för intet mot henne. Jag liknade
ingen ädel sten vid henne; ty alit guid sisom en ringa sand mot
henne, och siifver är såsom dy räknandes emot henne. Jag hade henne
karare än ali sundhet och fägring och utvalde mig henne för ett Ijus; ty
det sken som af henne gr utsläckes icke.»

Pä predikstolen upplästes äfven ett tillkännagifvande att det nya
Gymnasium efter gudstjenstens slut skulle invigas och den 26 träda i 20
ve r k sam he t.

Efter siutad gudstjenst begaf sig processionen till Gymnasiihusets
sollennitetssal, der på skedd inbjudning äfven ett stort antal damer
infunnit sig, så att ingen plats i det stora rummet stod ledig. Herr
Biskopen besteg kathedern och, sedan han högtidligen förklarat det
nya Gymnasium för öppnadt, framställde i ett manligt vackert taI, huru
hvarje vetandets gren i den Kristna verlden uti religionen har sin rot
och strä fvar att tolka dess sanningar. Derefter, och sedan Flans
Kejserliga Majestäts Ntidiga Förordnande angende Gymnasii öpp
nande och tilisättande af lärarebefattningarne, sanit Domkapitiets i
Borg1 utnämningar och förordnanden till deras besättande biifvit af
Domkapitlets här närvarande notarie uppiästa, aflade på Biskopens
gjorda uppmaning Gymnasii lärare den föreskrifna tjensteeden; hvarpå
akten af Biskopen siutades mcd ngra varma uppman ingar till lärare
och ungdom.

Efter denna alivarliga del af festen följde kl: 2 e. iii. en icke mindre
festligt stämd sammanvaro, men hvilken äfven lernnade rum för
glädjens yttringar. En middagsmtUtid var nemligen af ortens invånare
arrangerad i l-lerr Wiiks lokal, vid hvilken Flerr Biskopen, gymnasii
och skolornas lärarepersonal samt alla resande fr n allägsnare orter 40

voro gäster. Samlingen steg till ett antai af ungefär 150 personer. En
underdänig skU egnades Hans Kejserliga Majestät under folksingens
afsjungande och beledsagad af ett iifligt trefaldigt hurra, hvilket
upprepades vid underdåniga skålarne för Thronföljaren och det Kej
serliga Huset. Sedan följde skålar för alla dem, som mcd råd eller dd
bidragit till Gymnasii stiftande, för Kejserliga Senaten i Finland, för FI.
1-1. Biskopen, för Kuopio stad, som till Gymnasium öfverlemnat det
sköna d. skolhuset och i dess ställe t skolan uppiötit en annan lokal,
vidare för det nya läroverkets framgång, för dess lnspektor och Lärare.
Alla dessa skålar proponerades af Länets Guvernör. Biskopen, på 50

stadens Borgerskaps vägnar H:r Kellgren, och p Gymnasii D:r
Frosterus besvarade dc åt dem egnade skålar. Herr Biskopen prisade i
sitt svar den i sanning sällsynta lycka, som förunnat honom i sitt
nuvara nde embete närvara vid en Hofrätts och tven ne Gymnasiers
invigning. Biskopen proponerade derefter en skäl för H:r Guvernören
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Ramsay, ssoni den der genom siit Förord cke iiiinsi nitiskt verkat För.
hvad soru no väckte dagens giLidje. Annu Föreslog Guvernören en skäl
För Gymnasii, mi en omedelbart eFter invigningen hIlen session
utvalda Rektor, l-l:r Lektor Collan, och L3iskopen åter skålen För
virdarne.

Tall’elmusiken utFördesaF den För rct aF societcten engagerade
hornmusik, hvilken aFven beledsatgade Folksngeris alsjungande. Allas
ghidje var ii flig, och det irik som 51 undom itlZ5ljer dvi kai mål tider, var
här bannlyst. Den hade skett För öppna dörrar och Fönsier, genom

10 h vii kai det på ga tor och gi rd till et t a n tai a F Ilera h und raLde personer
samiade landtFolket FörI ustade ögon och öron. Men som endast det
rnindre antalet lyckats Få se Biskopen, skeddc efier slutad mailtid lios
honom deras anh’illan, att han niitLe trLida ui i deras kreis. Frin en
mot gatan gaiendc Förstugutrappa höil d Flerr iliskopen ett korrt tai
till den Församlade mannaiskaran, som stod der liuFvud vid huFvud mcd
det benade bionda håret och dc solbrända anleten, Förkiarade lör den
högtidens betydelse och dc Fördelar. en Fadcrlig Styrelse genom Gym
nasii inrittande öppnat äFven För derais barn. tuen åtvarnade lflderna
att noga undersöka, om dci barn, dc Förde till skolan, äFven egde dc

21) natursgaifvor, som Fordrades För studicrs idkande. Dc goda bondgtib
barne besvarade talet mcd ett Irohjertatdt htirra. Scenen var vackcr, och
skaran paiminte lifligt om Dalkarlarne pal Sandbergs Freskomailning oli
Gustavianska koret 1 Upsalla domkyrka. VLirdarne lilto talrika vinhu
teljer vatndra kring bland minnerna, sai alI HFvcn dc Fingo dcltaga 1
dagens väilignad.

S:t slöts denna dag — eller rättare: dcss slitt omialas lilngre Frani i
denna berattelse. Paiföljande dagen hadc [Icrr Guvernören till middag
inbjudit en dcl aF gairdagens giister och värdar. Om aFionen var en
assembleeanordrad den vanliga danslokailcn Samlingen var den

30 tainkaste, man kanske nägonsin härsiädes sctt. och dansen Forisattes
lifligi inpi FöUande morgonen.

Rcdan vid invigningsakten hade llerr Biskopen mcd tiilbörligt
loFord omnämnt, att Lvcnne Fosterlandcts och bildningens vänner
bevisat det nya Gyrnnasittm sitt deltagande genom gfvor till dctsam—
mai. Prosten Sadelin 1 ilammarland liade neml igen till Gvmnasium
skänkt en boksamling aF 68 verk 1 123 band, och LandshöFdingcn
Nordenheim en rnyntsamling aF 56 mynt i silFver, 170 i koppar, 4 st.
medaljer aF brons och en aF jern. Sednarc har dci blirvii kändt, att
Pastorsadjunkten G. M. LtindeniusäFven giFvit en samling aF 7 silFvcr

40 och 55 kopparrnvnt. Vid den omnäiunda niiddagen vflckies aF Prosten
Ottelin förslag att sanimanskjuta UlI en stepcndiiFond För Gymnasium,
och Förslaget rönte den Framgaing. att pai stäilet 780 Rubcl Banco
Assignationcr tecknades. livilken stimma genom sedermera tillkomna
teckningar lärer stigit mcd eli par hundradc Rubel och säkert ännu
genom orlens invainaires idla frikosiighct skaii förökas.

Festen har säledes icke saknat. hvarken högtidlighet elier glädje eller
på det allrnänna bäsla riktad haig. Maingen skaill säkert äFven genom
den hafva erFarit eit intryck deraF, alI vetandet är en skatt värd att
eFtersträFvas, ett godt hvars Lillkomst förmär väcka FröjdFull medkänsla

50 i mainget bröst. VäI mä man hoppas. att ingen aiF dc närvarande skall
mäta tien nya lii roanstal tens gagn eFier dc ma teriela Fördelar, den ska II
skänka orten. Ty ehuru välkomna äFvcn dessat mä vara För en aflägsen,
ali större kommunikation beröFvad trakt, skolai dc dock alldrig Förtjena
nämnas i bredd mcd den andliga vinn ing. provinscns nvänare aF
densamma haiFva ali hoppas.
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Kommande åldrar skola glLidjas af det verk, till hvars grundläugning
den no lefvande general oner varit en viime; mängen h old faders,
mängen öm moders glädjetörar öRer en aiskadi hum, som den nya
lLimoansial [en in cdi pL san n 1 ngens och det rLtttas vLig, niöngen tacksani
bhck moi en iosterlandet älskande medborgure. hvilken hLir danais till
dess ijensi, skola för si ii upprinnclse h ifva ali tacka den StLind, soni dc
vii.! leslen nilrvarande sen, och livars glada betydelsefulla intryck under
lojpet af eLI menniskolif cke s ofia skola äterkonima.

136 TAL1 EÖRST OCH TJNBZ-I SEW.
Saima i,:o 36 n 1, 37 5. och /2. IX 1841
1. TALA FÖRST OCH TÄNKA SEN.

Niir man säsom Fl:fors Tidningar sätter sig pä en hög häsi och häller
tai öfver sina mindre insigtsfulla niedbröders »enfald» m. m. iordc den
niaxirn vara lbrkasilig ali tala först och tänka se’n.

Förri[n vi visa. huru envist bladet följer sagde regel. bedja vi hkval pä
dci högtidliiaste om lillgift för uttrvckei »jollrande.» hvarmed vi 20

beiecknat bladeis förklaringar angäende viikoren för den inhemska
Iiiieraiurens uppkomst. och hvilket utlryck synnerhgen gått detsarnnia
till sinnes. Vi öfverlcmne dervid it EI. T:s egen uppflnnngsförmäa ali

sammansätta eli mera betecknande epitet för ifrågavarande »om”.
Saken var den. 1-1. T. skulle upplysa verlden om, hvad som hindrar
Finska litteraturens fortkomst. och gjorde det som följer: »om det
Finska lyniieis sjelftiliräcklighet och kallsinnighet för yttre impulser
kunde 1 nägon von minskas, oni /önkvnc’n ui! ht’iit,kia /äs,,im4 50!?? i.’I!

urhen ktinde undanrödjas: om sLlllskapslifvet ätoge sig ali bearbeia
litterära ämnen; — — om brödsludierna kunde förvandias i fria studier, 30

i hvilka iniresset för vetenskapen spelar en lika slor roll som ommanken
om frarntida forikonist, —— om dc sköna konsterna vunne en verksam
mare uppmuniran: om genom dem och genom den humanisiiska
bildninuen en vidsiräcktare blick öfver lifvel och verlden blefve ailmän
och vidgade mängdens intressen utöfver brödbekvmren och dagens
jolier: om litierär verksaiuhet ‘unne cli anseende — sä vore sw,nolikt
flera viuliga hinder, hvilka fördröja den Finska litteraturens fortkomsi,
unnanröjda. och den skulle framskrida mcd den kraft och den has
tighet, som utrniirka en nyväckt id i dess första ungdoms spänstighet.»
Vi vilje bioit i utbyte mot dessa »om» till frägan: »Hvad bör göras» för 40

en god spanmLlstillgäng i landet? skänka EI. T. följande svar: om hvarje
utsidt koin gäfve f rtio a; om hvarje ax hade fyra gänger fyrtio kom,
om livarje magasin i förliand vore ful Ii; oni liva rje mage i förhand vore
muu — »sä vore sannolikt liera vigtiga hinder» för en god spanmäls—
tillgäng unnanröjda. Och vi öIverkita till II. T. ali äm vära »om» gifva
samma epitet, som det skänker sina egna.

När sedan H. T. förbjuda menskliglieten hvarje »midsfömdrif», icke
bIoit dc picknicker, bladet annonserar, utan äfven ali tidsfördrifslektym,
men likväl af gunst och näde vill tilläta dc arma menniskobamnen bruka
m u uI Ltd re t i sam tul, sä mä t te yö 1 ui fven u I.ta la ndet a f dessa besl ui ha fva 50

föregätt tan ken pi demas sammanhang; isyn nerhet dä bladet förut Ii ka
högtidligt förklarat det för en »fördom ali betrakta luisning som eli
a rbcte.» Elo kan no veta, hvad den läsningen egen tI igen fär vara.
Tidsfördrif? nej — arbcte? — nej! En läsande student ilm fördomsfull, om
luin tror sig arbeta: och alla lärare, som uppmana sina lärjungar lilI


