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visal Bovg5 Tidning den bev5genhet. hviiken ä[ven för innev. r, ali
döma efier redan ing5ngen pienumeralion. synes forilara.» S5dant
biiRer Eranska Ibiket en oersaitlig förlusi. isvnncrhei sedan sai,rnia
blad höggunstigt tackis förkiara, ali detta folk »annars i sd mdnga [ali
ir ganska förstdndigi.»

II va rilrån denna nåd iga »bevduenlwt» ha rleder sig, och om den
under innevarande Sr kommer ali fortfara. haröiver Lir det oss icke
IillslLindigt ali göra ndgon gissning. Obegriphgt måsle dci dock före
[tila hvar och en, som betanker del ofvan anlbrda, ali den eljesi sS

0 insigtsfulla och mcd en så vcrklig sakkannedom begåfvade 13. T.
kunnat sd anipia orda Iag omia la eli sddant folk som det Franska, icke
kaila det 1. cx. smdklokt elier snusförnuftigt, tiLan »förstdndigt.» cke
sdga förstdndigt i det eller det afseendel, tilan »i rndnga [ali.» Annu
obegripligare är det, alI 13. T. ieke spccilicerat dessa [ali. SSdanI är en
pdtaglig oförsigUghet. Ty om 13. T. eljest godhetsfullt tilidIer oss det, sä
skuule vi väga iro, ali besagde folk 1. cx. under sednaste hailsekel gjort
eli tiotal större revolutioner utoni Ljogtals mcd srnd uppror. afsati en

kejsare och re konungar o. s. v.. ali det annu 1 denna dag tilan ali
rodnad njuLer potitisk [rihet och hoppas pä än mera af den sorien. och

:0 ali alh deita utciort eli sä vilsentiitit »[ali» i dess beteenden, ali knappi
nog »mänga» det förutan ätersiä. Vi säga det uppriktigt: Fransoserne
skoia länge f5 vänta. förrän Saima skail kaila dem förstdndiga: men vi
bedja dervid ödrnjukast 8. T. förtiga för läseveriden, ali Saima sä gör
(eller 151cr bii ali göra), bioit »pä det hon ingalunda mä öfverenssiärn
ma mcd 13. Ti’, och sfllunda i lörhäliande till den idisar ndgon
sjelfsLändighei. Della är förmätet, vi medgi[va det, men »läsarne sältas
sä förvdning öfver det stora Ijus som uppgått Thusmörkrct.» 13. T.,
som varil sä nddig mot Franska folkei, bör vai medlidsami skänka
äfven Saima en ringa fördel. Illusionen blir ju blott hennes; ly eli eller

30 eli par beiyg till af deL slag, 8. T. för sig sjelf utfärdat, skola icke ISta
kisa rene taga miste oni det rätta ljusei, lika litet som det liii Pransinän—
nen borikastade försuindet skafl göra ndgot märkbart delicit i 8. T:s
egna förräder.
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40 Helsingfors Morgonblad. hviikei i sednare tider röjt en förvngrad
anda, hade uli dess N:o 69 ytirat ndgra [rimodiga ord om Tidnings—
pressens i landel bcskaffenhet. Men det synes. som liade det goda
biadel häpnat öfver dc medgilvanden, hviika undfallit detsamma. Ty i
nämnda ariikel lbrklaradc det ännu, ali Iandets Tidningar »äro. hvad
dc icke borde vara, nemiigen elI Jappverk af ali möjlig länad [remman—
dc bildning, tilan egen grund och nationalitet.» Men redan en vecka
sedna ie har biadet förmenat, ali and ra anders, synneri igast Sveriges,
tidningslitteratur vorc ungefär i samma skick som den Finska — aLL luis
vidtre förtiga andia ytiranden icke mindre syltande ali förneka alli,

50 Iivad i den förstnäninda uppsatscn biilvit viiradL
Dci mä vara derhLin, om förblindclse eller obekantskap mcd verkiiga

förhälkindet dikierat della M. B—s minsi saudi lätlsinnn!a affall [rän
egen lära. Ty det är för det försia vaI litet betänki ali ibrdra, det i eli
Iand sdsom Svcrige en Tidning borde kunna ega nägon större debit
tilan ali befatta sig mcd poliuken. dä öfverhufvud ulcni det religiösa
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inlresset ntet annal flnnes, hvilkel i lika grad skulle beröra den större
allmLinheten som den inhemska politiken. Au deremot påsni, det
Svenska Tidningspressen skulle »föga ofta och legerl behandia ailmiin—
na ekonom iska lagsti ftningen, borgeriiga lagens stadganden, kom—
munala angelögenheter 0. s. vi>. vittnar oni en iLi tt Iotad kackhet.
livilken vi knappt skulle tilitroti tiet varda Morgonbiadet. Redan dc
Svenska Tidningar, som i Finland kunna reqvireras, bevisa för hvarje
dag motsatsen. Vi tilise t. cx., hvad af detta slag finnes i Sv. Biet tktta

före Riksdagens början, och kisa artiklar om ElementarlLiroverken,
om Brandstodsbolag, om 1-la Ikl ndska kyrkohemma nen (en inveck iad
lagfröga), om StrafT och Straffanstaiter, anföranden till tlushöllnings—
sLi ilskap och vid Bru ksegares sammantraden, om Fabriker &c.
Norrköping, om Bevakningen i Stockholm o. s. v., till en del högst
utförliga och väl skri fnaartiklar. Vidare original, uppsatser, om
fattigiagarne England, mii Folkväldet i Athen, porträtter ur vära
daga rs Li ttera turhistoria, dc båda sistnämnda uppsatserna af utmfl rkl
värde, dessutom kritiker öfver inhemsk vetenskaplig litteratur och
musik, dc sednare isynnerhet berömvärda. Den Konstistitutionelle har
sedan si Lt upptrLidande nastan utesiu tande behandlat ekononiiska
frägor, penninge- och kreditväsendet i Sverige mcd en uttröttande 21)
ihärdighet. Och likvUl skail hvar och en, som vistats i Sverige,
medgi fva, att A Ftonbiadet, hvad helst om detsamma i öfrigt nui sägas,
mcd större Lalang äri något annat blad behandlat ekonomiska och
lagfriigor. Tuli och näringslagstiftningen äro i detta blad stäende
arti klar; likaså lagarne angäende iaga— försva r, fängelsernas och kor—
rektions inrättningarnes tiilständ samt kriminallagarne och deras tii—
lämpning, arfslagarne, lagarne angående beskattningen m. m., mcd ett
ord hvarje del af iagstiftningen, som synnerligast rörer massan af
folket. Hvad bchöfva vi ännu päminna om den flerriga diskussionen
angäende bcfordringslagarne, prestvai, prestcrskapets aflöning.an- 30
gäende handeins och ftibrikernas skick o. s. v. Afven Dagligt Allehanda
sa knade icke förtjenstfulla artik ia r i dessa ämnen, så länge n uvarande
utgifvaren af Vinterbladet var dcss medarbetare. Dess nuvarande skick
är 055 dock obekant. Annu finnas iandsortstidningar a f ganska stort
intrcsse, sädane som den ui Ira konservativa Saniiaren, tie sansadt
iiberala, Barometern, Ostgötha Korrespondenten och Najaden, hvilka
åtminstone ännu För elI par år tiillbaka hvar för sig fördunklade
Finlands Tidningslitteratur. Vära värda koileger lära icke vilja tro oss
pä yö ra ord, men vi försäkra, att vi helst skulle se, det dc fö exemplar
af Saima, som nu gö till Sverige, finge vackert stadna qva r moni landet, $0

för aLI icke föranleda en jem förelse, hvi 1 ken icke kan utät Ila annorlun
da än förklenande för Finlands litteratur.

Flvad behöfva vi ännu tala om Tidningarne i Frankrike, Englund,
Tyskiand. Har Morgonbladets RedakLion någonsin läsit 1. cx. Augs

burger Aligemeine Zeitung, Si&le, National, samt i dc böda förstnämn—
da sen utdrag ur Engelska Tidningar (hvilka vi blott pö södan väg

kanna), sö borde den sky ti llbaka a ti ens tala oni en jemförelse. Men
tien egenkära förbiindelsen isynnerhet i afscende å 1 ittera turen i
Finland är sä länge och sä vai närd af landets Tidningspress. aH väl
denna biliiga väntan icke lätt skall uppfyilas. Att kaila denna förblin— 50

delse för äcklig, är ännu att visa densamma större konsideiation, än
den förtjenar, och M B:s här bemötta artikel skuile väl berättiga
kriti ken till u Lropet: »Mi t solchen Leuten muss ich mich herumschla—
gen »


