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Koniniande :ildrar skola ghidjas aF det vcrk. till hvars grundläggning
den no leRunde €zeneraiioner varit eli viiWc: mngen hoiti ftiders.
mngcn öm nioders glLidieurar öRer eli ilskadl hum, som den nya
liirounsialten inedt pi sannineens och del riitlas viig. niingcn lacksani
blick 11101 Cfl losterlandet iliskande mcdborgare. hvilken hiir danats till
dess tjensl. skola För sin uppnnnelse ha Rauli tacka den slund. som dc
vid Festen narvarande set 1. och hva rs clada bctvdeiseFulla in trvck under
loppel aF eli menniskoliF eke si oFta skola äterkomma.
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1. TALA FÖRSr OCH TÄNKA SEN.

När man sisoni i-i:Fors Tidningar siitter sig pii en hög hast och Miler
tul öiver sina nundme insigtsFulia medbröders »eniald» iii. m. tordc tien
maxini vaiti Förkastlig att tahi först och tiinka se’n.

Förrän vi visa, huru envist bladet Följer sagde regel, bedja vi ikväl på
del högtidligaste oili tiligiiL För uttrcket »jollrande,» livarmed Vi 20

betccknat biadets Förklaringar angende vilkoren För den inhemska
IiLtematurens uppkomst, och hvilket uttryck syn nerligen gii ii detsanima
liii sinnes. Vi öFveriemne dervid t EI. T:s egen uppflnningsFörmåga ali
sammansii 11tt eli mcm betecknande epiet För iFrtgavarande »om».
Saken var den. 1-1. T. skul le uppiysa veriden om, hvad som h i nd rar
Finska litteraturens Fortkomsl, och gjorde det som Föijer: »om det
Finska lynnets sjelFtiilriicklighet och kallsinnighet För ytlre impulser
kun dc i n gon mon niin sk a 5, om /örclonwn U1 ht’tnik 10 fäv;zoig soii (11

(?rhctc’ kunde undanrödjas; om siillskapsliFvet äloge sig ali bearbcta
litieriira Lirnnen; — — om brödstudiemna kunde Förvandlas Fria studier, 30

i hvilka iniresset För vetenskapen spelar en lika stor roll som omtanken
om Framtida Forikomst, — — om dc sköna konstemna vunne en verksam
marc uppmuntran; om genom dem och genom den humanistiska
bildningcn en vidsträcktare biick öfver iiFvet och verlden bleFve alimiin
och viduade ningdens intressen utöFver brödbekymrcn och dagens
joller: otti litterär verksamhet vunne eli anseende — så vore swuiolikt
Ilera vigliga hinder. hvilka Fördröja den Finskt litteraturens Fortkomst.
unnanröjda. och den skulle Franiskrida mcd den kraFl och den has
tigliet. soni utmärka en nyväckt id i dess Första ungdoms spänstighet.»
Vi vilje bioit i utbyte mot dessa »on»> liii Frigun: »Fivad bör göras» För 30

en god spanmålsullgng i landet? skänka II. T Följande svar: om hvarje
utsädi kom gtFve Fyrtio ax; om hvarje a.x hade Fyra gänger Fyrtio kom,
om hvarje magasin i Förhand vore Fulit: om hvarjc mage i Förhand voie
mäil — »st vore sannohkt flera vigtiga hinder» För en god spanmåls—
tillging unnanröida. Och vi öFverläia till Ii. T. ali t vära »otti» giR’a
summa epitel. som det skänker sina egna.

Niir sedan [1. T. Förbjuda rnenskligheten hvarje »LidsFördriF». icke
blott dc picknicker. biadet annonseram. otan Fven ali tidsFördriFslektvr,
men iikv:il aCgunst och näde viii till3ia dc amnia mcnniskobumnen bruka
munlädret i suiiitai, st mitte viii iiFven uttulandet aFdcssa beslut hufta 5(1

löregät 1 tan ken pt deras sumrnanhang; isynnerhet dt biadet Förut Ii ka
högtidligl Förkiarat det För en »Iömdom ati betrakta läsning som eli
a rbe te. » Elo kun ii u vela, hvad den lii soi n gen egeii ti igen Få r va ra
Tidslördrii’? nej — arbete? — ncj En läsande student iir FördomsFuli, om
hun Iror sig arbeta: och alla lärare. som uppniana sina lärpungam till
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arbetsamhet, (ala nurnera Fåvitsko. AffZirsrnannen, hvilken söker
förströeise i lLisning, han bör icke mer riknas »biand tankande
mcnnskor.»

Hiipen stir den iyssnande veriden; hvad bör den vai no tro och
tänka? Lyekligtvis kunna ii. T. ännu reda ui icke bioit rnnga andra
ftägor. utan äfven denna. Dc mia bioti — och tUn ka sedan. » Tk/nings—
iltteranren är prc.vvcfl.v r/aglfga tai.» Se der den sio ra gi mii u ppi öst,
utlagd genoni en aF dessa korta tankdigra sentenser. liviika såsom
blixten trUFfa jihöraren mcd sanningens hela krati. Dag/’iaclen aro

0 htteraturens dagiiga tai Se der en »märkelig ti lldrageise inom Ii Fvets
verkningskretsar afspcglad, utredd. diskuterad och bearheiad till en
opinion!» Ilär är icke ens uteglörndt. ait det dagiiga tulet besir af
dessa delar, »relation och diskussion,» hviiket en rnindre veienskaphg
och grundhg daglig talare Lorde vaga öfversätia mcd: berähtelser och
bedömanden.

Så är saken at’jord. Endast kunde den vettgirige ännu Fråga: är det
daghga Lalet arbete eller tidsfördrif? H. T. svara: ali anse läsning För
arbete är en Fördom. AlItså Fär Tidningsläsning icke vara arbcte. Och
den är dagligt tai. Alitså kan dagligt tai icke vara arbete. Men

20 Tidningsläsning är ocksä icke tidsfördrif, ty sidant anstår ingen
»tänkande menniska.» Alltså kun det daghga tulet icke vara tidsfördrif.
— Eijest hade man anseti, att, dä en man eller qvinna Fullgjort dagens
arbeie, behof aF nögon Förströelse kun flnnas, och ati vid sadane
ti lifällen ett sam tai mcd goda vänner och trogna grannar vore eit räti
passande tidsfördriF. Mången författare, aFven bland dc utniärkiaste,
har skrifvit böcker oni, hviika tidsfördrif böra anses ädia och biidande.
Och vi vigade mcd stöd aF dessa exempel anse en god lcktyr, sådan
äfven Tidningarne inneMlla den, För ett ädeit tidsfl3rdrif. Men nej!
Sadani anstår numera ingen tänkande menniska. Della hafva skräd—

30 dargesällerna gjort!
AlItsä, Tidningshttcraiuren skall hvarken gifva arbeie elier iidsför—

drif utan endast vara dagligt taI. Det är nu en z’ing för alla afgjordt, 1-1.
T. harva afgjort det; och vi skulle just vilja se den i synen, som här ville
ytterligare mucka.

Derutaf Följer ocks, att Saima är »grundiös» och pratar »entaldigt»;
ty att hon dertill är »högljudd, uppbrusande. öfversitiande» o. s. v., det
är ännu en annan sak. Men Saima sade för ngon tid sedan oni
Tidningspressen i iandct: »Visserligen lider äfven den aF saknaden afen
nationallitieralur. Men säkcrt är, att Förhillandena väl skulle tilkita, att

40 den vore dugligare Un den För närvarande är. Närmaste orsaken till
dess lägervall är oivifvelakiigt den, att den heli ccli hället fallit i
handerna på bokiryckarcn, blifvit endast och allenast ett medel till
penningeförvärf.» Detta öFvcrsätter nu II. T. rddh/gcn sålunda: »Saimas
conseqvenser, 1:0 litteraturens lägervali härrör aF brist pi en national—
litteratur, men 2:o Tidningsliiieraturens lägervali härrör aFbokhryckar—
ne.» — ÖFversattningcn är tydligen gjord för Saimas enskilda räkning;
nien försvaret För boktryckarena nisie anses vuia cx offlcio. Det är
dock endast detta, sam rörer Saima.

Ait en bokiryckarc FörskatTar sin picss jcmn svsselsätining i
50 Tidningsblad. del är lika naturligi som iilIåIeI. Au han använder I4

del kanske 1/3 del aFsin beliällna inkomst till en rcdakiörsallönande är
likaså lotligt. Att han iniet annat innelill önskar, än det som smakar
den siörsia publik. är mci mer eller rnindre, än livad nian väniar aF
hans klokhct sam afflirsman. Men aH genom alli detta litieraturen
skulle bäsi gagnas. det lärer ingen tiLa inbilla sig. För en duglig
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redaktion fordras för det första en större anpart i Tidningcns aDast—
ning; ty i vår tid flro dc mun suilisynta, som vilja svWta, för att fti nöjei
skrifva. Till det andra fordras för en duglig tidningsredaktion, ati
u tgi fva ren £1 r något anna t n a ff1 rsma n, a t t ha n Ii a r n got anna
strutfvande Un det att behaga den största möjliga publik. Flans värf är
cm icke att leda opinionen, åtminstone att uttala dc bästas icke dc
Ilestas opinion i ärenden aC allmänt menskligt ellcr af fosterlandskt
intrcssc. Dessa ansprä k stuiller ingen till en bok trycka re. Och mcd ali
aktning för dc hedervuirda mun aC yrket, som häila dc fosterlundska
bokpruissarne i rörelse, mäste vi förncka, att dc skuIle uppfyllt dessa 0

ansprk, hvilka loftal än deras Tidningar mä sätta emot detta påstäen
dc.

Gerna medge vi deremot, aH ett nyhcts och annonsblad kan utgifvas
afhvem som helst. Dertili fordras bioti ctt bolag af en bokhällare och
en skrifvarc. Men det är just mot en sådan tidningslitteratur, vi
stundom skurit vår penna hvass — emedan landet icke eger nägon
annan Tidningsprcss. Vilja 1-1. T. sätta Tidningarnes prenumerations
anmäian och såkaltadc pian i stäilet för Tidningarne sjelfva, sä lita dc
alltför myckct pä allmänhetens mcnlöshet. Ty ingen Tidningsläsare i
landct lärcr vara ok unn ig oni, att planen har pia Li ingenti ng mcd 20
Tidningen aH skaffa, dä deremot hvarken redakLion elier iäsare torde
kanna uppvisa någon pian i dc rcspcktiva Tidningarnc.

Fiuru äfven mcd en nationallitteratur Tidningspressen kan fördcrf
vas, dt den ihlier i händerna pä spckuianter, derom lära [1. T. icke ega
nägon känncdom, och deras utfall vid ctt sådant påstäendc frän vär
sida borde redan pä denna grund ursäktas, cm också icke deras ord i
biadets stäilning till boktryckaresocicteten egde en ursäkt. Eijest vore
det Iän att hemta denna kunskap ur Sv. hei i afseende å Svenska
Tidningspressen. Arten al’ Engeiska Veckotidningarne är sä temmeh
gen aIImänt bekani, aLi 1-1. T. säkert utan svärighet kunnat linna 30

nödiga underrätteiser. Underrätteiser cm det förderf, spckuiationsan
dan i nyaste tid bragL öfver den dagbladshtteraturen i Frankrikc, äro
äfvenså icke mera sälisynta. En kort artikei lånad i öfversättning ur Sv.
Bict torde till en början kunna gifva Fi. T. en vink cm förhåiiandet.

CIVRANSKA TIDNING5vÄSLNDET.)

»Gazette dc France — 1 förbigäende sagdt ett biad, som kostar 80
Francs — talar cm den fart, som den periodiska prcssen Frankrikc 40

tagit sedan r 1830. Fordom hadc hvarje offcntl ighctcns organ ha ft
i sina abonnentcr grundvalen till sitt bestånd. Den hade mcd fast
syftning mäst sluta sig till nägon poIitisk mening, för att, dä
abonnementet heit och häliet skett af pohtiska grunder, vinna en stor
krcts af afnämare. Annonserne vero pä den tiden heit och häliet
bisak, och feuilllctonen inskränkte sig till htteruira kritiker och studier

öfver konstföremål sami spciade en underordnad roll. Dagbiadens
tryggadc bestånd, grundad pä dcras tiilgifvenhct, som sägo sina
men ingar af dagbladcn represcn teradc, förlänade dessa en antia af
oberoende och uppriktighet. Sedan 1830 är alit detta annoriunda. 50

Genom nedsättningen i priset från 80 till 40 Prancs biefabonnemen
teL otiiiiräckligt för dagbiadens underhäli. Derigenom blefvo annon
serne en hufvudsak och mäste vid alla bcräkningar stäilas främst.
Förr, ju högrc man bar sin ihna, dcstomcr samiadc sig abonnenter
k ring densamma. N u kommer det derpä an a ti uppfylla dc vi Ikor,
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som loeka a n n onscr; Tidiiingarne äro c,/ltsc hke mer heroende a/cleni.
von? haffll hestätiidct och faslct tänle7lt, utan aF industriidkarne, aF
hvilka dc fleste aro Iikgiltige För deaF en Tidning representerade
åsigter, kanske U Fven Iiin ka hei t an norlunda. — — -- Derigenc>ni
hli/rer 1/ei ,wdid,ichit ali louka till se,’ and ra kisa,e FLn dciii, som
endasi tillhöra en och sanima politiska trosbekanneise. AIi frdii
.V(D)?I??(I siiud hco hi’ci>/’ Til,;i,i till .viCh,dnzt .viTtenläl on ic ke sd,a
clessa andra. icke pohtiska elier eijesi coniorhmda sinnwle /c/sare:
hvarest pressen Förr Föreiradt en bestämd mcning. nidste den no pci

0 L’tI skon.vc,,nt och Jönnihhande säit htdhi .vig 1 (IL’t ohestänidi. Si har 1.
ex. La Presse ögonskeniiucn gjort under den resa Henrik aF Frank
rike Företog. Lockniaten För andra än politiska abonnenter bestär
Framföra Iii aF Feuilletonsromanen, hva rigenom man ha r Fördu bbla 1
antalet aF läsare. Man har gjort molsatsen ui’ det, som Rossuet
lyckönskade sig ali ha Fva verka 1 hos Ilenriette a F Englund: inai? luo
,ieodigen hos unga niän och runtimmer J1d’ifiat sinake,i För
historisk kunskap och ingiFvii dem läitsinniga. Fulska och Farhga
Förestälininga r. Sci har nian oiskilhi of/e,ctliga nieningar,ies stancha’

satu en ski/t /öi annonsc’rna, hvil kas kunder lockas aF Feu ilietons—
20 romanen. d. v. s. en dåhg bok. Det jentte hnfta Tidningarnc. iwte rul

ali skona, skhka .vft’ eile? c>ni.vkbudigheien;a och hilja sigfrh rleii. kiri
sig en i’iss nuchtvtrialis,n, För a tt nyttja det mildaste ordet; och a ldrig
har man sä mycket som nu hört talas om sith i’eniioner.&flu,uda har
pressen, som Förr var en institution, hli/Wi CI? .vpekidaiiotz; dess
,u;orahiska täitkc&iti äro, i ikasom dc poliiiska, skcuku/e, ivurigcnoiii
den sjelF har giFvit siti inilyiande det sisia Förderiliga slaget. Men
hvad är eli Folk, hvad Li ro dess iniressen, hvad är den oFFenthga
opinionen Illan en oberoende, stark och aktad press»?

Sä anser man spekulationsandan haFva inverkat pä presscn i Frank-
30 rike. Om n u sä ske kun i eLI and, som eger en blomstrande nationa l—

litteratur, sä lärer deL Fven kunna hända, der denna väsend 1 liga
grundval För en god press heli och hället saknas, eh uru en fttldig och
jolirande än en sadan äsigi mä Itrckomnia cii annonsblad. Vi haFva För
ii. T:s räkning undersirukit :itskilhgt aF deL citerade; till deras närmare
besinnande, h uruvida detsamma icke lider någon tillämpning pä
inhemska Förhällanden. Eller kanske anse FI. T. pressen i Finland För
räit »oberoende, sta rk och ak tad»? — Ty värr kunna vi icke dela denna
åsigi, utan anse II, T. sjelF giFva bevis för dess usla beroende, Ja dc
pästä densaniiiia nöduas vara sädan, som den stora alI mä nhetens sma k

10 Fordrar den. Vi skola i nästa Nummer nämna migot derom, sanit visa
huru ärven 1 detta hänseende det voie skäl ali icke blindi Följu seden
»tala Försi och tänka sen.»

SkuIle FI. T. vilja räkna äFven det anFörda till den vanvördnad För dci
bestäende. mcd bcskyllningen För hvilken II. T. och konsorter sä Ritigi
siälli Saima bland dc kättaresuntal. sä kan hon derpä svara mcd
summa Förakt. hvarmcd hon bemött det idkeliga Försäkrandet om
hennes stora sjellbelätenhet. Saima anser icke sitt kali vara aLL halla
loFtal. II. T. och konsorter haFva gjort sädane öFverllödiga. För ali icke
säga motbjudande. Beskyllningar, sädane hon mottagit dem. har hon

50 alldrig uidela t. och sk ulle vid anställande 1 iqvid Iän k unna bevisa sina
värda kollegers stora öFverlätzsenliet i Lilldelandet af epiteler — oni det
lönade mödan, eller om hon niisunnade deras särade cgenkarlek dcii
ringa Fröjden.

f. c>. ,Finski svFten.» Siiini,is ,\‘>in.
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<n:o 37>
II. VERKNINGAR ÄRO DE. SOM VERKA.

Det Lir oss obekant, till hvil ka reglor För tdn kandet den sats hörer, som
utgör liteln För dessa våra anmitrkningar. Men ali den flitigt anvLindes,
ali man i allmanhei Liii Förvexlar orsa och verkan, derpi haFva vi seti
nuingftildiga bevis och scdnasi i l-lelsingFors Tidningars laita deklama—
tioner öFver iidningsviisendet i landet.

Ati sm ick ra, vore del ocksi sjelFva den ningliöftlade al Imänlieten
hörer icke olI Saillias håg. BetLinkande den akining livarje skriFtstallare 10
Lir sin publik skyldig, anse vi liicvLLl, ali denna kan ådagalLiggas endasi
genoni akining För sanningen. Vi vilja derlbre icke Förneka tillvaron aF
den »publicistiska barndom, den liiierLira rnenläshet, hvari en stor del
af dc bildade och helu massan uI’ dc halibildude landet» enligi 1-1, T:s
ord »ännu belinner sig.» Men vi linna icke den orsakeli till tidnings—
littcraturens ILigervall, icke ens en ursäki för dess slapphet och hIg—
iöshet.

Ingen lärer Funnit skäl ali betvifla, det undervisningsanstaltcrna i cii
land haFva dess invanares bildning För ändamd. Men om dc Föga
moisvara sin besiämmelse. skulle man dä böra söku orsaken dertill 21)
den läga siåndpunki, p hvilken denna bildning tilläFventyrs beflnner
sig? Fordrar man icke en desto större verksamliet aF dem, hvilka
bildningens spridande är anFörtrodd, ju längre Folkets upplysning star
tillbaka i Förhallande till samtidens högsia bildning? Och detta mcd
rätta Isynnerhet i en iid. sädan som den närvanande. dLi medlen För
vinnandet aF litterär bildning aro sä nära till liands. och i cii land, der
man sä Frikostigt som i Finland sörit För dess htiFvudsLite, universitetet,
bör ingen ursäkt. uppletad ur bildningens ständpunkt i landet, komma
dess mälsmLins tröghei till godo. VaI ktinde man sLiga. ati dessa skulle
dela den ringa kärleken För vetandet mcd nationen. men det bör dä 30
ocksä icke Förtigas, ali sådant skulle lända dem till vanära, emedan det
är deras pligt ali höja sig öFver hvarje national inskrLinkihet och att
söka Föra nationen till den högre stindpunkt aF bildning, pä hvilken dc
sjelfva böra belinna sig.

Vägarne För bildningens spridande äro iI nitnglaldiga. Förbindel
5cr mcd mera bildade nationer. spridandet aF dessas litteratur och
konstalster. muntlig undervisning. löiLidlunde venksanihet, Framkallad
uI’ mångFaldigade behoFver, alli detta leder nationens andliga utveck—
ling Franth, pLi samma gäng det utgör eli bevis För dess uivecklinu. Mcii
ingen vLig linnes, på hvilken denna kraltigare beFränijas. än litteratu- 40
ren. Insaen vLig flnnes också. som vore mera oberoende aF giFna
naLionliga Förhällanden. Endasi tterlig ljusskvuuhet eller ätgärder.
Framkallade aFett obilligt misstroende olI en nations sunda mennisko—
Förständ och aFen lika Fäkunnig niisströstan tim sanningens egen magt,
skulle kunna till en tid lägga hinder För dess verksamhet.

Och bland alI litteratur linnes ingen mcm verksam aH liFva och nära
intressel För vetande och bildning än Tidningsliiierattiren. Denna dess
Förmäga har sin grund redan i dc yitre omständiglieier, genom hvilka
den skiljer sig Frän alI annan litterattir. Den Iätthet och snabbhct, mcd
hvilken densamma sprides, det billiga priset pä dess alsier, som häraF 50

beror, giFva den redan en verksamhei, hvilken ingen annan litteratur
eger. M en si it störsia in liyla nde har den a F det nii rvarandes För
menniskan alltid öFvervägande iniresse. Det närvarandes tilldragelser,
dess utveckling till ett tillkommande, dc ideer, som uppröra samiiden,
som hastigare ei 1cr längsammare leda den at i [1 la sin bestLi mmelse och
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lemna piais för den stundande tiden, det Ltr detta, som utgör föremäl
för tidningsiitLeraturen. Den lefver och röres den omcdelbara stund
liga verkligheten, och den länar afdennas hänförande magt, på samma
gting som den likasom nningdubblar dess närvaro, genom att mång
dubbia medvetandet oni dess iniressen, och derigenom gör den mägti
gare.

M en derfö re, a tt h va rje miv id bI and Eli 1tt mi t ione r och pii alla ti der
ha r si ne ensk i Ida i n tressen n ä rmare £1 n dc ali mä n n a, och at t den s tora
mängden endast mcd svtirighet förmär lösrycka sig Erän tie förra elier

10 öfvervinna den inneboende frögheten, derföre skulle nu Tidningslitte
raturen se sig Ivungen att slafva under denna tröghet och endast gyckla
till dess förlustelse? Hvad flnnes vai, som skulle befria tidningspresscn
Enin iitteraturens alimänna åliggande aH biida sin publik? Hvad
berättigar den att lyda mängdens Lycken 1 stället för sanningens kraf,
att nedsjunka Liii hopens smak i stählet för att söka förädia den.

lngen enskild är det väl gifvet aLI stå utom sin nation och dess
bildning. Men den, som uppträder nom nationens litteratur, bör sLå pä
samma bildn ingsgrad, som dess bäsla medlemmar, bör försLå att uttaia
dessas åsigter och omdömen och hafva vilja att söka göra dem

20 gällande. 1 vära anförda ord skail man derföre icke söka den inbilskhet,
som gör den enskiida lilteratören till en ledare af alimänna omdömet.
Han bör tvärtom bloti vara dess tolk, dock icke räkna dess ailmänhet
efter dc rösLandes mängd utan efter vigten af deras röster. 1 denna
punk t har han säledes att rLttta sig efter alimänhetens omdöme. Det är
vidare hvarje skri ftstäilares pligt aH uttala detta dc bästas vetande i en
värdig och om möjligt skön Form. Men tidningshtteraturen har hän det
egna, att den vexer upp och förgäs mcd stunden, hvarföre dess form
säl lan kan hinna, d it endast långva rig och noggrann omsorg förmär
föra, sami a LL dess publik är mera blandad och till en del mera saknar

30 föregäende bildning än hvarje annan litteraturs. 1 stället för tien sköna
formen mäste den sä åtnöja sig mcd den blott lätLa och behaghga.
Denna form sammanstämmer äfven mcd dess uppdrag att heilre väcka
och underhälla aliniänna in tressen, än att till Eredsställa dem. Och i
detta a fseende har tidningsiitteraturen ännu a ii rätta sig efter sin
publiks fordringar.

Men härifrån är ännu ett iångt afständ till den tidningslitteralur.
hvilken blott söker tiillfredstäiia den alimänna hungern efter nägot nytL,
sä iångt omständigheterna det medgifva, hvilken Liii sina nyheter
Företrädesvis väijer det obetydliga, enskiida och fyiler mcd gamla

40 anekdoter i brist pä nya, hvilken dertii]l fogar siappa berätteiser, af det
slag, som för en stund retar nyrikenheten ilLan a Lt efteriemna nägra
intryck, hvilken derunder förbiser aila alimänna intressen säväl na—
tioncns som dc allmänt menskiiga, emedan eniigt dcss förmenande den
läsande allmänheten är för dessa iikgiltig, och ursäktar sin slapphet
mcd denna iikgiltighet. En sädan tidningspress arbetar uppenbart att

framkalla och nära denna öfverk lagade hkgil tighet, och fök larar sedan
det, som är en verkan afdess egna oaflåtiiga bemödanden, för en orsak
till sitt förfarande.

Och huru oändligen naiv är icke dess meniösa pretention att för
50 dessa stora förtjenster tilibörligen prisas och upphiöjas? Dc kallas dessa

fbrtjenster »dess relaterande, historiska sida,» hvil ken det skail vara ett
stort fel att misskänna Vi hafva bjudit till att icke begä detta
oförlätiiga fel, ±1 vi erkännt, att en skrifvare och en bokhällare äro för
denna litteratur lika oumbärliga som tiliräckiiga. Må skrifvaren blott
t 1 se, h va d h a n kun » rela te ra» och derefte r bedöm a ei a ti o nens vä rde.
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Kanske skall han då påtinna någon orsak till reiaterandets litenhet.
hvilken det icke suir hans magt aH a[liigsna, och villigare erkänna, att
det vatrit »rådl igt,» om han stundom lemnat sin pia ts åt skri ftstäl laren
och relationens ah en diskussion. Mången kunde anse. ati en sådan
blvgsam til Ibakadragen het vore hans aUiggande, emedan ui Imänhetens
behof aF relationer Försiikrar hans blad om debit, och denna skulle
gifva detsamma tiliRille till en inflyteiserik verksamhet.

Dock vi glömma, att biadet iir spekulationsandans barn, och aH
hvarje rad, som icke är beräknad pa den stora mängdcn af läsares
tycke, är en svart slreck öfver spekulationen. San vet, hvad han säger,
då hain förklarar sig af detta tycke beroende, och dö han spår dc biad,
hvilka icke »relatera.» en siiker död. 1-lan är onekligen »conseqvent
frän sin staindpunkL» [-lan kun icke ansvara för den »enfald,» som
anser beroendet förkastligt.

Oaktadt dylika insigtsfulla förmenanden skulle vi likväl emot 5. T:s
sais: »Ornsväng endast det allmänna tänkesattet till förmain för offent
lighetcn, och det skall icke hafva någon nöd mcd Tidningarna,» vilja
sutta påståendet: omsvuing endast Tidningarne till förmon för offent
hgheten, och det skall dcc hafva ngon nöd mcd allniänna tuinkesuittet.
Och vi vaiuai tro, att det atilmänna tänkesuittet skall betrakta sistnuimnda 20

ornsvängning ssom det nödvundiga prius samt sailedes dcc mcd J-l. T.
anse. att verkningarne äro dc, som verka. Ty det skall suikert ännu
någon tid förblifva en gata, huru ailmänna tänkesuittet skall omsvängas
till förniin för offentligheten. så luinge denna icke flnnes till.

137 GODA OCH ONDA TIDNINGAR.
Saima n:o 36 5.LY 1834
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Man säger: ))inga tidningar äro goda tidningar.» Ordspråket måste viii
vara sanni, efter det är sö gammalt. Och f länder äro dä lyckligare
lottade, än det kära fosterlandet. Marokko, der Kejsaren mr veta, att
han har krig och lefvererat fältslag, efter det dennat underrättelse redan
för någon tid sedan passerat Kuopio, kan göra anspraik på företräde.
Hans Majestäts stater synas att döma häraf icke lida af öfverflödig
postgång. Här i Kuopio deremot hafva vi till och mcd en post i veckan,
och det är dock 52 gånger mera än en post på året, men likväl inga
tidningar.

Saidant lärer viii komma deraf, att inga händelser vilja hända mellan 41)

Finska och Bottniska vikarne. Den största vnement i sjelfva hufvud
staden är en ngot passerad saingerskas uppträdande. En fransos, som
För ett och ett haift tiotal år sedan »romperat» mcd en dai blomstrande
dame. och som nu sammanträffaide mcd henne i en salon. addrcsscrade
sig till henne vid bortgäclldet och bitriidde att svepa shawlen kring
hennes fordom sai svällandc mjellhvita skuldror. i det han sade:
»kastom en siöja öfver det förllutna»! — 5. T. hafva följt detta galanta
exempel och öfver Madame Fink-Lohrs »Fordom» bredt en slöja, till
hvars glans uifven M—lle Lindh fcitt bidraga mcd lIS dcl. 1 Abo. der man
följer hufvudstaden tiitt i spairen. har Markis af Manara (och troligcn 5{)

afflera andra herradörnen)uppträdt och bildat en vnement. t han är
»dcv af den stora Paganini’>. 1 Vasa hailler man sig till del durabla, och
den stora &nement’en för dagen iir, aIt en fet hil, Storkyro paistoral.
lofvar tillfatlla en skolnian, hvilken säkert icke har etever mcd lika ringa
möda som Tit. Paganini. Ty af dessa hafva dc Resta viii endast sett


