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qvinnoverldcn i Stockholm tagit ui ännu elI steg och lagt sig på
simkonstens utöfning. Vid en rnagislerpromotion i denna Mdc den
glupska gLiddans och den sirliga löjansädla konsl haFva tri’ unga tärnor
otTen tI igen U ppt rä dt a 11 del Laga den man 1 iga ii ngdom en s leka r. SjeI rVa

det kyrkligt—biskopligt—kristliga Biel omtalar mcd »angcnäm ö[verrask—
ning deras legcra drägter, hängande hår, lätiheten. vigheien och
elastici Wien deras rörelser.» Lyckl ig den, som lefvcr st länge, ali han
fär se skönhcten säsom utbildad amazon taga sin kari 1 kragen! En
sädan lycklig man fär vii då uteslutande njuta nöjet alI värma sig vid
köksspisen och trampa vaggan. 0

141 »FINNEN ÄR pOCK ALLTID HANDLING
ENS MAN HELDRE AN ORDETS.»
Saima ,;:o 39 26. IX /814

Till ailmmn förväning har Morgonbladet om dessa Helsingfors Tidning
ars ord ytIrat: alI dc utgöra »an tingen en tom, in letsägande Iloskel eller
en bcklaglig cgcnkärleks bedrägliga fantasier.» 20

Skulle man icke kunna Iro, aIL Morgonbladet anseti dessa ord vara
en enstaka, Lillt’ullig företeelse af bramarbaserande Lanklöshet? Förstår
±1 cke Morgonbladel, hvilken afskyvärd bana det beträdt i och mcd
dcssa sina djerfva ytlranden? Fl. T:s ord, äro dc icke den allmmnna
opinionens röst, denna allmänhels, som haCL tillfälle år uI och ir in
vmnja sig vid endast dylika segerrika uLgjulelser? Dc återkomma jo
dagiigen 1 Tidningarnes ord öfver alli, hvad Finland och dess förhäl—
landen rörer, och det skulie förutsätta en hög grad af misstroende, om
änn u mängen SkUI Ii’ anse alla dessa Irumpelstötar för blott munväder.

Inser icke Morgonbladet, alI det sligte, som söfves af dylika 30

srnekande visor, skall finna sig oändligen generadt genom hvarje försök
alI framvisa förhällandenas insida, ali afkläda dem ordens förgyllning?
Den sjelfbehagliga hvilan är sä ljuflig. Man drömmcr sä godi den sLilla
drömmen om alltings Fulikomlighet. Och den, som störer denna ro, han
är uppenbarIigen en fredsstörare. Kanske äter man icke godt vära
bygder — oni blott dc l’ä barkbrödsälarena unnantags, och dricker godt,
så liingt dc förFalskade vinerna tiiläta, och sofver väl den länga
vinternatten bak den sköna, varma ugnen? Ar di icke allI som det skall
vara? Ar man icke sä en »handlingens man»? Gör icke industrin
derunder jettestcg? Och »i andligt afseende iter, hvilket lif, hvilken 40

rörlig verksarnhet»? »Motlager icke Finnens krafi odlingen och Lilleg
nar sig sjelfverksamt dess innehäll»? »Vinner icke det na tionela mcd—
vetandct i kia rhet och sladga»? Göras här icke lvii och kori? Köpas
här icke böcker? Tryckas här icke tidningar sen? Och oni Iväl och
böcker sparsarnma re begagnas, sä begagnas dock korten desto ii Ligare.
Och oni tidningarne intei annat innehälla, sä visa dc dock i svart pä
hviti, alI vi ä ro »handl ingens män»! Hvad göres oss mera behol’?

Hvartill di alla anrnärkningar, som göra della I’ullkomlighctstiil—
ständ missLnkt? Väcka dc icke endast ofrid och oro? Flvad vilja 1. cx.
pietisterne, di ju folket hvarje söndag ganska ordenlligt gär 1 kyrkan, 50

ätminstone det sämre folket. Och huru ordentligt betalar icke bonden
prestens kappar? FIvartiil skriket om inhemsk industri, di rockar och
stöflor fäs frän Petersburg? Fl vad pratar man om behofvel a 1’ en
inhemsk 1 illeratur, di a den utländska kan Ins hela skeppslaster? Och
hvad vilI man dä mcd tidningarne? Finland har väl stätt der det stär,
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förran Fleisingfors Tidningar ens voro påtLinkta. Rir man icke nu
derliil för en spottpenning veta, hvilken syssia som Lir Icdig, hvem som
mii den, hvem som säijer ritorr räg och uthyrer möbierade mm? Ar
della icke eli bevis, alI Finnen sjelfverksamt o. s. v.? Hviiken dumhet
ali lala om Finskan säsom undervisningspråk, dä bäde Rosenmöhlers
religionshisloria och Regners försia begrepp äro skrifna på Svenska?
Och nationalileten? likasom icke hvar man vissle, ati han bor i Finland!
— Annu en gäng, hvartill dä det onöd iga »projek tniakeriet», »pessim 5—

men», »öfversilteriew, »aftonbiadismen», som »icke gör det bestäende
10 rättvisa?»

Vore Saima 1. cx. en prosi, så skuile hon, ±1 pietistemna ilma för
Kristendomen, fttga dem, om dc vilja kulistörta slatskyrkan; vore hon
tiilika censor, skulle aidrig en pietisi trycka en bokstaf — det skulle
också inga pessirnister och öfversiliare, understå sig. Vore hon en
kupetz, skulle hon kaila ali t prat om manufakturer 1 landet för bani
prat, och säga, ala Saimenkanalen icke gagnar någon annan än
Viborgarena. Vore hon skomakare, skulle hon klarligen bevisa, att
Kuopio icke behöfver Ileni än Ire skomakare, emedan den fjerde icke
skulle hafva annat ali syssia än ali göra skor åt tie Lrenne. Vore hon

20 professor, skulle hon göra lydligi, alI hvar och en, som icke erkänner
hennes Lheser För odödhghetsverk, förstörer Universiteteis anseende,
hvilket endast så upprätthålles, ali om dess medlemmars verksamhet
intet säges. Vore hon Rector Schoke, så skulie hon säsom bevis för sin
kallelse, ali ulan ali förberedeise fylia sin piats, äberopa den nya
Gymnasii och Skoiordningen, af hvilken ju uppenbart måsle följa, ali
gymnasier och skolor, således äfven lärarena vid desamma, ilmo oför
bätterliga. Den som pästiir annat, den skuile Saima förklara För
oräitvis mot del bestående. Och hade hon lyckan vara brofogde, och
nägon vägfarande, som brutit nacken ui’ sig, ännu ville föregifva, ali

30 vägen varit dålig, ja sä skulle hon säga, att mannen är en revolimakare,
som bör hänga, och som endast pä den gmund kunde shppa galgen, ali
hans nacke redan ilm knäckl. Vore Saima äler en ung pensionerad
dame, hvarför hennes brisl på inbiliiskhel icke lilläter henne anses, sä
skulle hon göra denna spalt till en Fransk glosbok eller till eli
profstycke i orienlaliskt snabbmåleri eiler till en hackad Sonaie,
hvarigenom dii klarligen vore ädagalagt, ali hennes bildning är [uHan
dad. Vore hon Helsingfors Tidningar, sä skulle hon högudhgen
förklara, ali hon, Saima, nu »in pä diskussionens gebit gätl längre, än
det vore rädhgt för andra, och tilläggom del, äfven För henne sjelf.»

40 Och efter denna denunciations—bragd skulle hon bIoIt förmä utropa:
»Finnen ilm dock alllid handhngens man heidre än ordetsi>!
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Vägen från Zug till ZUrich leder älskaren af sköna utsigter öfver det
50 2 500 höga bergel Alpis. Från dess höjd ser han vid bergets fot den

iångsträckta ZOrchersjön mcd dess kiarl blåa vatlenspegel och leende
stränder, betäckta af otaliga byar, landtgods och täcka villor, hvilka
hvitskimrande giansa fram mellan dc yfviga trädgrupperna och omgif—
vasaf den rikaste odl ing, som upp 11111 spetsen beklilder dc sak ta
siuttande bergen. Längst borl till höger, vid södra ändan aF sjön, synes


