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Kanske skall han då piflnna ngon orsak till relaterandcts litenhet.
hvilken det icke sikir 1 hans rnagt ati aflLigsna, och villigare erkänna. aH
det varit »ndligt,» om han stundom lemnat sin plats ii skriftsiallaren
och relationens t en diskussion. Mången kunde anse. ali en stdan
blygsarn tillbakadragenhct vore hans åliggande. emedan allmänhetens
behof af relationer försLikrar hans blad om debit, och denna skullc
gifva detsamma tillfalle till en inflvtelserik verksainhct.

Dock vi glämma, a it biadet r spck ola t ionsandans bani, och a
hvarje md, som icke är berä k nad på den stora mängden af läsares
tycke, Lir eli svart streck ötver spekulationen. Han vei, hvad han siiger,
dä han förklarar sig af detta tycke beroende, och dä han spår dc blad,
hvilka icke »relatera,» en siiker död. Han är onekligen »conseqvent
från sin ståndpunkt.» Han kan icke ansvara för den »enfald,» som
anser beroendet förkastligt.

Oaktadt dylika insigtsfulla förmenanden skulle vi likviil emot 1-1. T:s
sats: »Omsväng endasi det allmiinna tänkesilttet till förmän för offent
ligheten, och det skall icke harva någon nöd mcd Tidningarna,» vilja
sätta påstendet: onisväng endast Tidningarne till förmon för offent
lighetcn, och det skall icke harva nägon nöd mcd allmLinna tänkesiittet.
Och vi väga tro. att det allmänna tänkesättet skall betrakta sistnämnda 2t)

ornsviingning siisom det nödvändiga prius samt sledes icke mcd 1-1. T.
anse. ati verkningarne äro dc, som verka. Ty det skall säkert ännu
nåon tid förblifva en uåta, huru allmänna tänkesättet skall omsvilngas
till förmän för offentligheten, så länge denna ickc finnes till.

137 GODA OCH ONDA TIDNINGAR.
Saima n:o 36 5. IX 1831
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Man säger: »inga tidningar äro goda tidningar.» Ordspräket mäste väl
vara sannt, efter det Ur sä gammali. Och fä länder äro dä lyckligare
lottade, än det kiira fosterlandet. Marokko, der Kejsaren fär veta, ali
han har krig och lcfvererat fältslag, efter det denna underrättelse redan
för nägon tid sedan passerat Kuopio. kan göra anspråk på företräde.
Hans Majestäts stater synas ali döma häraf icke lida af öfverflödig
postgång. FlLir i Kuopio deremot hafva vi till och mcd en post i veckan,
och det är dock 52 gånger mera än en post pä Aret, men likväl inga
idn i nga r.

Sådant lärer väl komma deraf, ali inga händelser vilja hända mellan 40

Finska och Bottniska vikarne. Den största väncment i sjelfva hufvud
staden är en nägot passcrad sångerskas uppträdande. En fransos, som
för ett och eH hal fi tiotal år sedan »rompera 1» mcd en dä blomstrande
dame. och som nu sammanträf&tde mcd henne i en salon. addresserade
sig till henne vid bortgäendet och biträdde att svepa shawlen kring
hennes fordom sä svällande mjcllhvita skuldror, i det han sade:
»kastom en slöja öfver det förflutna»! — 1-1. T. ha fva följt detta galanta
exempel och öfver Madame Fink-Lohrs »Fordom» bredt en siöja. till
hvars glansäf’vcn M—lle Lindh ‘Mi bidraga mcd l/X del. 1 Abo. der man
följer hufvudstaden tätt i spåren, har Markis af Manara (och troligen 50

af liera andra hcrradömen) uppträdt och bildat en v&nement. ty han är
»elevaf den stora Paganini». 1 Vasa häller man sig till det durabla. och
den stora vnemenren för daucn är, att en fet blt. Storky 0 palstorat,
lofvar tillfalla en skolman. hvilken säkert icke har elever mcd lika ringa
m öda som Ti t. Paga ii n I. Ty a f dessa ha fva dc flest a vä 1 end a st se 1
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N4astrons låncluegitza porlritL.
För öfrigt muu tidninuar — sEledes goda Lidninuar!
Nei bedrölligtvk gifves det ivenne onda inhemska Tidnmnuur. nem—

ligen l3orga och 1 lelsingfors Tidningar: och dc aro grufveligcn onda. 8.
T. ör dertili »höpen>’, ncLgol som man eljest aktar sig för i bdtire
saliskaper. FI. T. profetera Saima en ond bröd död. Det är onda
Tidningar mcd besked — och likval inga Tidninuar. Ordspriiket mihte
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138 ANGÄENDE BRANDSTODSBOLAGET TILL
FORSAKRINO AF LÖSEGENDOM.
Sujuu, ii:o 37 12. IX 1841

Bland företag, soin vöcka sördeies deltagande, Lir otvifvelaktigt det
föreslagna Brandsiodsholaget till försakring af lösegendom, och pris
vurd är dc mäns patriotiska omsorg. hvilka genom förslag till Rcglc
mente för cii sdant bolag bragt Fråuan om dettas tiilvaro till ett

20 skyndsamt afgörande. Det är vai också ait hoppas. ali det allmänna
deltagandet skall bevisa sin tillvaro uti sakkunniga mäns olYentiiga
yttranden angticnde det ifrågavarandc Reglementet. TilIs detta sker en
större onifatining, torde nedanstående oss benäget meddelade anmärk
ningar öfver detsanima försvara sin plats i en Tidning. sä mycket mera
soin dc angä en punki i förslaget, hvars bestämmande kun gynna eller
motarbeta sjelfva bolagets bildninu.

Det är en crfurenhet, som isynnerhel hvarje större affärsman har
tilIfälle ali göra. ali alI omsättning lilliager i den mon, den göres
beqväm för allmänheten. Ju vidsträktare det landomräde iir, inom

30 hvi Iket ira rkan ten mäste söka antingen säljare eller afnämare, och ju
mmd re detta underhjel pes af landeis komm unikationsansial ter, desto
mer bör han bekosta För ali Ei sin vara utspridd. Säsom cii väsentligt
medel härföre lia r man ansett anstäi landet af kommissionärer pä
särskilda orter. Utlänningen anser det löna mödan ali mcd sädane
öfversvämnia Finland. Bolau finnas, hvilka hafva ali tacka en dylik
omsorg För den framgäng. deras Företag röni i landet. Ja del vore
kanske icke oräl 1 ali ptistä. ali en sädan omsorg företrädesvis i vtirt
land är a f nöden, der alla allmännare företag och en meni berä knad
indusiri öfverliu Fvud höra till nyheter.

40 Knappl kan man derföre betvifla, ali ju Brandstodsbolagen skulle
vi n n a cii vida allni ä Ii na re del laga nde, oni man öfvera lIt i la nde i k u nde
dl lcgna skL IZkdelen aC dessa inrättningar mcd summa [älthet som 1

h u fvudstaden Anmärkaren säger hLi mm:
l:o Innehälla 21 och 35 l:sia Kap. i det nämnda försiagel, ali

bolagsmän, som eke inom föreskrifven tid erlagt ärsafgiften, dc
ultaxerade afgifierna iii. m. ingen ersältning har ali vänta för den
brandskada honom under tiden kan öfvergä, ulan ali 1 ikväl vara Cd
frå n det ansvar honom säsom delegare i bolaget kan i ligga. Della i sig
sjelf rätivisa staduande, göres 1 ikväl genom omständighcterna obilligi

50 för alla ii tom Ii u fv udsiaden bosa ne d elega re bolage t. Ty dessas a
transakiioner mcd bolaget måste bero af nägon enskild konimissionärs
i hufvudstaden goda vilja och punk iliuhet. Underltter en sädan af
försumlighcr. hindrad atf siukdom o. s. v.. ali fuligöra siit i (leila
hänseende erhäl 1 na u ppd rag. sä lider utan alli eget Förvä 1 lande kom—
liii ttenten en förlust, ftr livi Iken den nii mi udstaden bosa tie delega—


