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al’ den Finska tiögheten och flegman stsoni orsak hiriiIl. Kanske
kunde denna sökas i det siösande lefnadssilttei 1 la ndei öfvcrh ufvud,
hvilket gör, ali ingen Lrafikanl titnöjes mcd en ringare vinst vid sina
företag, olan hellre lefvcr overksam, vLinlande pL tiIIfilIe till en rikare
skörd: då det deremot karakteriserar den driftiga aftirsmanncn ali s
vidt möjligt icke slappa ur händerna ngot iilliille ait uppgöra en afZir
inom hans kreis, vore denna afven mindre lönande. Kanske har man
anseit l’örevarande fråga tillhöra denna sednare klass af aitirer, meri
skall, då man hunnit blifva öfvertygad om den siora fördcl densamina

10 bringar, för den visa en större deltagande.
Man har föreslagit bildandet a f ivenne bolag. det ena för suiderna

vid Finska viken, det andra för dem vid den Bottniska. Detta förslag
kan hafva sin goda grund isynnerhel mcd alseende pii konirolen och
den nödiga könnedomen om böde Fartyg och skeppare. Likvdl synes del
oss just 1 detta hanseende tjenligast. ali åtniinsione sticlerna Raumo
och Nystad komme ali tilihöra del Svdflnska bolagel.

Om della godkännes, sö synes vai iämphgt, ali en antal skeppsredare
1. cx. i Uleborg skulle förena sig ohi inbjudning till en sammankomst
i ngon af mellersia Osterbottens stader. hvarvid det jo skulle stå dem

21) friti ali uisiriicka denna inbjudning iIII skeppscgare Rera eller mrre
städer. clii det äfven blefve öfverlemnadi it bolageis egel afuörande. för
huru manga deltagare deLsamma ville lemna rum. Ty om den princip af
detsanima fölides ali Lilläta assurans för farlvg äften utom bolageis
distriki. så vore fördelen af dess verksarnhei lika gagnelig äfven rör
dem, hvilka icke ursprungligcn skullc lillhöra deltagarenas anLal; och
sölunda vore ftirhågan för mindre solida rederiers deltagande aflägs—
nad. hvilken kanske nu albåller nigon eljesi för saken intresserad man
från aLI uppträda sisoni bolagets siiftare.

Föran vi till det anförda bifoga eLi förslag. ali inflyta i eli blifvande
30 bolags siadgar, af samma Insändare. hvars uppgifter och bedömanden

i fininet linnas anförda uti N:o 31, äro vi skyldiga ins:s ytirade
förundran öfvcr att se siLt bref publiccradt, det förklarande: ali i
samma bref rättighet btifvit oss lemnad »ali uldraga del möjligen goda,
om s&idant vore ati linna,» sarnt aLt vi LilIfölle häraf gjorde nämnda
»uidrag» ur brefveL. hvilket vi ansögo 1 hög grad läsvärdi. Ins.
behagade sEiledes linna, ali han gifvit oss beslämdt uppdrau hartill,
äfvcn som han torde anse ursäkLligi. ali vi icke kunna ingi i enskild
korrcspondens öfver dc ämnen, hvilka i detia biad afhandlas.

Ins:s nu meddelade högst gauneliga förslag lyder derhän: att till
10 bolageis säkerhel mot sjcIfförv’iIlade sjöskador assuranspremien borde

beslämmas Iagre för fartvg. hvars skcppare eli vissi antal ia fört en hos
bolaget försäkradi fartyg utan förlusL för deisanima. högre deremoi för
cii sädani. hvars skcppare åbragl bolaget förluster — alli detia nemligen
i dc fall. di bolaget sädani nödigi pröfvar.

140 i VÅRT KÄ’RA FÄDERNESLAND
Sa/nit, is:a 39 26.IX 1844
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1 virt kära fädernesland har del Läcka könel mcd möda kommit si
Icingi pi emancipaLionens bana, ali del hufstaden deliagit oli man—
köneis privilegier på gymnastikens ulöfvande — men bloti sjukgymnas
iikens. 1 nabolandet, Sverige, har liberalismen redan längesedan htinnii
den punki, ali ali slags gymnastik är qvinnan iilIäien. Sednast har
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qvinnoverldcn i Stockholm tagit uI iinnu eli steg och lagt sig på
simkonstens utöFning. Vid en magisterpromotion i denna Mdc den
glupska giiddans och den sirliga löjans iidla konst harva Ire unga tiirnor
o tien ii igen u ppt riid 1 alI del taga i den man 1 iga u ngd oirien s leka r. Sjel [va
det kyrkligi—biskopligt—kristliga hei omtalar mcd )‘angcniirn öFverrask—
ning deras legera drägier, hängande tul r, liii iheien, viglieten och
elasticiteten i deras rörelscr.» Lyeklig den. soi,, leRer s liinge, alI han

se skönhetcn sasom Litbildad amazon Laga sin kari kragen! En
sådan lyck 1 ig man iflr vai dti utesi uni nde nj ola nöjet ait vilrma sig vid
köksspisen och irampa vaggan.

141 »FINNEN ÄR DOCK ALLTID FIANDLING
ENS MAN HELDRE AN ORDETS.»
Sai,;ia tuo 39 26. IX 1844

Till ailmän Förvåning har Morgonbladet om dcssa Hcisingrors Tidning
ars ord ylIrat: alI dc utgöra »aniingen en tom. intetsiigande Roskel eller
en bektaglig egenkiirleks bedragliga fantasier.» 20

Skullc man icke kunna Iro. alI Morgonbladct ansett dessa ord vara
en enstaka. tillfiillig Företeelse aF bramarbaserande ianklöshet? Förstiir
d icke Morgonbladet. hvilken afskvvurd bana det bctrdt och mcd
dessa sina djerFva ytiranden? 1-1. T:s ord, aro dc ickc den alimiinna
opinionens röst. denna allmänhets, som hafi tdiiflhllc ilr ui och år in
vänja sig vid endast dyhka segerrika utgjuteiser? Dc återkomma jo
dauligen i Tidningarnes ord öfvcr allI. hvad Finland och dess förhtil
landen rörer. och det skulle föruisatta en hög grad af missiroende, om
annu mången skulle anse aila dessa Irumpetsiölar för bloit munvader.

Inser icke Morgonbladet. alI dcl sliigte, soni söfvesaf dyhka 30
smekande visor. skall linna sig odndligen gcncradt genom hvarje försök
ali ftamvisa förhillandenas insida, aLi afklada dem oidens förgvllning?
Den sjellbehaghga hvilan ar sö ljuflig. Man drömmcr sl godi den stWla
drömmen on, alltings fullkomlighet. Och den. som störer denna ro. han
ar uppenbarligen en fredsstörare. Kanske äter man icke godi i vtira
byder— oiii blottde rc barkbrödsiitarena unnantaes, och dricker godi,
sa hingt dc förfalskade vinerna tiIlåta. ccii sofvcr vaI den långa
vinternutten Mk den sköna, varma ugnen? Ar dl icke alli som det skall
vara? Ar man icke så en »handlingens man»? Gör icke indusirin
derunder Jcttesteg? Och »i andligi afsecnde ater, hvilket lif, hvilken 30

rörlig verksamhct”? »Moitacer icke Finnens kraft odlingen och tilleg
nar sig sielfverksamt dcss innehall”? »Vinner ickc det nationela mcd
vetandet i klarhet och stadga»? Göras hiir icke tvtl och kort? Köpas
har icke böckcr? Tryckas hiir icke tidningar sen? Och oni ivål och
böcker sparsam mare begagnas. s&i begagnas dock k orlen dcsto ii itigare.
Och oni tidningarne intet annat innehilla, si visa dc dock i svari pii
hvitt, ali vi äro »handlingcns mUn»! Flvad görcs oss mera behoP?

l—lvartill di alla anmiirkningur, som göra deita fulikomliglietstill—
sttlnd misstänki? Väcka dc icke endasi ofrid och oro? l-lvad vilja t. cx.
pietisterne, då jo folket hvarje söndag ganska ordcntligi går i kyrkan, 50

åtminstonc det sämre fol ken Och huru ordcni 1 gt betaiar ckc bonden
presicns kappar? Hvartill skriket oni inhemsk indusiri, ±1 rockar och
siöflor fås frUn Petersburg? Flvad pralar man oni behofvei af en
inhcmsk litteratur, dLl afdcn utliindska km i’Us heta skeppslasier? Och
hvad vill man dl mcd tidningarne? Finland liar vaI ståu der det star,


