
7
II NSK SK\LI)LKONST.

Hektor.

Kyynelesi vainio kulta sulje,
En mä turhaan miekka vyöllä kulje,
Käessäi n on turva Pergarnon
Suojellen pyhyyttä temppeleien
Kiadun, niulta naaIIeni vapauen
Voitin mennessäni Tuonelaan.

,I,u/ro,,,akc’.

Heiluttelevaksi talvituulen
Jatetyin aseisi äänen kuulen,
Sankarsuku Priamon katoo;
Menet missä aurinko ei koitse,
Niissä Tuonen virta itkevi saloitse.
Siihen rakkautesi vajoo.

20

Toivoni ja ajatukset kaikki
Tuonen virtahan ne hukutanki,
Rakkauteni en kuiienkaan.
K uules! sota muurilla jo pauhaa:
Tänne miekka! Tuoni tuopi rauhaa,
Rakkaus ei kuole Tuonelaan.

30 P. EI.
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En korrespondeni ii’rån Österbotten har benäget upplyst 055 olli ngra

omständigheter vid utrikes handeln, hvil ka på densamma mäste inver
40 ka desto menI igare. ju mindre gynnsamma dess närvarande lbrhållan—

den äften i öfrigt äro. Dc speciela uppgiRer. korrespondenten birogai,
upplvsa, huru utianningen skördur en betdlig del af handelsvinstcn
älven pä Iandets exportartiklar.

Men Förrän vi anl’öra dem. är det oss en glädje att kunna omtala den
harm, mcd hvilken korrespondenten, ehuru synbarligen sjelF köpman,
anser det Förhållande, att landets utFörselvaror äro naturprodukter,
dem urlänningen mListe köpa. di deremot införsein »till en stor del
bestr aC sådant. som i landet skulle kunna tillverkas.» Ty den
inhemska industrins uppkomst beror 1 icke ringa grad aC en sadan

50 patriotisk iRer hos landets handelsstind; di den inhernska varan alltid
lemnar handlanden en mindre aftastniniz än den utländska. Mcd rätta
anmärker ocks koriespondenten. mcd huru stor Frihet utlänningen i
landets städer utbjudcr sina varor. “en riliet. sädan den icke eges ens
aC inhemsk man» Ty säkert är. att införsela af en mängd lyxartiklar
och Nyrnbergarkram härFörutan vore ‘ida ringare, äFvensom att större
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svrigheter för uLlanningen vid utpninglandet af hans varor skulle
verka befordrande för den inhemska industrin.

Emellertid borde utlLinningens drift att på on och ställe afsluta köp
och ombesörja sina afRirer hafva väckL den Finska handlandens håg att
följa hans exempel. Men mcd m undantag lemnar denne Lif’ven sin
export i utlänningens händer. Fian fr lu’illa till goda mcd, hvad en
utlänsk komissionär förklarar för varans gängse pris, mcd det nitt, till
hvilket denne bestämmer dess belopp, och mcd hvilken vLtrdering af
dess beskaffenhet, han behagar anställa. För detta sitt förtroende
taxeras han till en nängd utgifter, hvilka tära af den ännu öfriga
behllningen, och utlänningen skulle väl vara en Aristides i rättrå
dighet, cm han ansiig en sådan tröghet och godtrogenhet förtjena
något bättre än utt gnaga pö dc ben, af hvilka han redan tagit köttet.

Fluru härvid tillgår Finnen man afofvan iberopade uppgifter, hvilkas
inneMll är följande:

Ar 1843 afsändes ett mcd tjära lastadt fartyg på England. Korres
pondenten egare afen tredjedel i lasten, hvilken andel efter lossning och
vräkning uppgafs till 887 112 tunna, hade vändt sig till förut anlitad
komissionär, sålde till honom denna tredjedcl pä sex mänader och
godtgjordes härföre mcd 561 Pund SLerling. Tuli och öfriga urngLilder 20

beräknades till pund 25—10—6 d. och komissionärsarfvodet som följer:

Ränta för 6 m. ä P. St. 25. 10. 6. d... 15—4 d.
Courtage 1/2 P. C.
Bankkomiss. 1/4.
Provision 3.
Decredere 1.

P.C.43/4ä561 gör26—12—ll.
Brefporto. stampel cct. 3—16—5.

S—a P. St. 31-4—8 d. 30

Läggas nu härtiil afgifter ä kontokurant räkningen P. St. 1—14—8 d.
samt af säljaren erlagdt porLo för kommande och afgkende bref 8 Rub.
36 kop. S:r., hvilka vi utföra mcd P. St. 1—6—9 d., sä utgör summan af
dessa afgifter Pund Sterling 34—6—1 d. eller ungefär 214 Rubel Silfver.

Antager man nu, att för öfriga tvätredjedclar af lasten blifvit erlagd
en lika summa, sä finner man, hvad för en medelmåttig stor skeppslast
erlägges till utlänningen endasL säsom komissionärsarfvode och försälj
ningsprovision; hvarvid bör ihägkommas att tuli och hamnumgälder,
vräkarelön o. s. v. på den utländska orten icke höra hiL, utan utgöras 40

särskildt och t. cx. ingä i ofvan upptagna P. S:t 25—10—6 d. Afräknar
man brefporto, mcd hvad mera, som äfven utan komissionär till en del
miste erläggas, och upptager dennes inkomst LiIl endast 6 P. C. af
varans värde pä utländsk ort, sä har t. cx. Östcrbotten endast för dess
är 1843 utskeppade tjära betalt i komissionärsafgiftcr ungefär 20 000
R:l S:r. Enligt en lika räkning, och clii brutto inkomsten pä utländskt
ort, för aLL betäcka hafda utgiftcr och ännu lcmna nägon bchällning,
tordc böra uppLagas Ilo P. C. högrc än varans värde utskeppnings
orten, bctalar landet ii dcss utförscl äri igen i samma ändamä 1 ungefä r
en tul//km Rubel Banco Assignationcr till utlänningen. Omkostnaderna 50

för införseln torde ocksi vara föga mindre. Detta förefaller otroligt,
men har sin niktighct, cm ofvan uppgifna Faktum är pälitligt. Och vi
h a fva i n tct skä 1 a t t be Lvi Ila detsam ma

Följer man den anvisning, det innebär, sä synes tydligt, att åtmins
Lone 2/3 delar af uLgiften kunnat säsom onödiga inbesparas. Ty en 3 ä
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4 veckors resa till England öfver Stockholm, Lflbeck och Hamburg
skulle mcd besparing verkstLilld icke hafva kostat den ifdigavarande
laslens egare öfver 200 R:l S:r, d. a. komissionärsarfvodet för tredje
delen af lasten. Hans behållning hade dessutom varit det högre pris,
han kunnat betinga sig för sin vara, bilttre pris d retourlast eller
förmänligare uppgörande af en frakt samt de för denna affär inbespar
da arfvoden. Längre och kostsammare resor skulle kanske medtaga
hälften sii mycket, som komissioniirens uppbörd utgör. En sådan drift
och omtanka hos landets handiande skulle dock alltsä betalas detsam

10 ma med en säker besparing af en million Rubel, och dessutom skulle
vinsten blifva densamma, som hvar och en kun parakna, dd han sjelf
sköter sina affärer, istället för att öfverlemna dem åt annan man,
hvilkens beteende icke är underkastad någon kontrol; att icke tala om
vinsten af bildning och erfarenhet i yrket.

Men för detta ändamål skulle fordras icke blott drift och omtanka
man äfven stundom några kunskaper, som icke alltid anträffas hos
landets handlande, och framförallt oberoende af utlänningens penning
ar och godtycke. Ty den skuldsatte och blott genom kredit hos
utlänningen bestående köpmannen kun icke unnandraga sig nagra

20 prejerier.

146 OM TIDNINGSPOLEMIK.
Sai,ui ,s:o 41 10.X 1844

Mängden af menniskor plågas oändligen af alIt, som störer dess goda
ro. Huru skulle en patron. som mcd sina sex böcker i Euklides (mcd
unnantag af »bristcrna»), eller mcd sina 20 Davids psalmer kommit sitt

30 lif välbehållen fram och dertill varit sin omgifnings Ijus, eller den, som
funnit att statsvetenskap läres ur ndgra romaner af Paul dc Kock, eller
den, som kun köpa tjäran och sälja nIar p förfädrcns vis huru skulle
alla dessa, vid fulla fat icke älska det beqvärna lugnet? Hvartill gagnar
dem allt detta prat om högre upplysning. om förbättrad industri, om
nationallitteratur och allmän opinion? Aro dc icke upplysta? Sköta de
icke sina affärcr? Veta dc icke hvad Mehemed Ali gör, och hvad
Kejsarn i Marokko tänker, hvad smöret kostar i Åbo, och hvem som
fätt pastorater öfver hela landet, att en kanna kalk gör tre qvadratfot
jord fet, och att Strauss skrifvit en ogudaktig bok, att det finnes en klok

40 man som heter Peel, och att den, som räkar vara vriden, blott behöfvcr
klifva upp i ett träd och mcd hufvudet Förut kasta sig ned derifrän för
att blifva lika slug, som alla andra? Och hvem ger dem för en lumpen
styfvcr allt detta velande om verldens gång? Hvem annan än tidning
arne? Kunna dessa icke dermed fortfara i god ro? Hvartill nya
pästäenden, yrkanden pä nägot bättre; och framförallt hvartill polemik
och tidningsgräl?

Man säger väl: »dessa frågor äro orättvisa; det gifves bland denna
mängd dem, som i Tidningarne önska linna uppmärksamheten väckt
pä det andiigen och lekamligen gagneliga, som helst kisa resonnerande

50 uppsatser i fostcrländska ämnen.» Visserligen. Skulle icke dessa rinnas,
skulle säkert aldrig nägot matt försök af Tidningarne i den vägen göras.
Men deras antal är vanligen icke störrc än dc vctenskapligt bildades.
Och den publiken förmär icke upprätthälla en Tidning, hvars pris är
tredjedelen af vanligt boklädspris. Det är dessutom icke för egentligen
vctenskapligt bildade en Tidnings ledande artiklar linnas till. De kunna


