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INHEMSK LINGVISTISK LITTERATUV.

Bland giadare föreleelser inom fadernesiandet ar den lilla rörlighei,
sam på sednasle iid börjat visa sig uigifvandei af böcker för skolan.
Vi påminna i f’örs(a rummet, om II,. Forv,ncuis upplagor af Ciceros Tai
och Tusculame jemte Ord- och Sakförklaringar tilii den förra. Man har
i Morgonblade( asu en kriik öfver dessa arbeten, som vai visar, ali

lO äfven andra åsigter af en skoluppiagas beskafflnhet, än dem Fir.
Forsman föiji, k unna försvaras, sami ali cii och annat fel hans
uppiaga finnes; men utom det ali dessa anmärkningar till star del aro
filologiens ensak, icke innehålla något palhlhgi afgörande för skolans
behof och gagn, aro dc Llfven i andra deiar uppenbart orililvisa, sasom
Hr. Forsman i siit ampra bemötande afdesamma klarligen visat. Hvad
mcd ali sil kerhet iorde kunna påsias, är, ali FI r. Forsmans uppiaga Lir
den bäsia, sam till bruk för Svenskar blifvii uigifvcn, sami ali den bde
för lärare och lärjungar erbjuder cii kunskapsförråd, hvari vai fä ens
bland dc förra hiilils hafi någon insigi. Ja vi anse, ali redan tiliivaron af

20 denna upplaga skall försäkra isynnerhei Ciceros Tai om cii blifvande
rum äfvcn i skolundervisningcn. Ati Hr. Forsmans vcienskapliga nii
och lilologiska insigi utgöra cii lysandc unnaniag i dc Finska skolrek
torernas memorabilia viLe, bör derföre afven tacksami erkännas.

Eli icke mindre uiomordeniligi fenomän är en nyligen uikommcn
»Latinsk Spräklära för Skolor och Gymnasier aff. E. Öhman.» För aLi
kunna fälla en yiirande om denna skrifts duglighet bäde i vetenskapligt
hanseende och synnnerligasi i afseendc å dess iämplighei för det
uppgifna ändamälet, skulle crfordras en ansträngdt siudium, hvariill vi
ännu icke hafi råderum, och erfarenhci genom dess begagnandc vid

30 undervisningen, hvarom än mindre kunnat blifva fråga. Sä myckei en
summarisk jcmförelse iilläier OSS afgör, linna vi Fir. Öhmans gramma
nk ätminsione lika inbjudande säsom skolbok sam bäde Zumpis af
Hedner bearbeLade och Eliendis af Dahisiröm uigifna. Vi blygas ickc
ali erkänna vär siora förkärlek för gamia Sirelings framsiäilningssäti
och handgripligadeflnitioner. Men hans svagheier kunna ocksä icke
döijas. Mcd Fir. Ohman anse vi Eiymologiens afdelning i fiera kurser
och Syniaxens framsiällning enligi saisläran för nödvändig. Såsom en
Förmodan mera än en omdöme mä det yitrande här linna plais. aLi Hr.
Ohman bäde i forniel konseqvcns och utförlighei kanske hellre gjori för

40 myckei än för liiei. Afvcnsä Lordc kanske språk och framsiällning
blifva föremaU för kriiik. Vi ivifle dock icke, ali arbeLci, ju skall blifva
ansedt sä förijensifuili, sam Förf—s omsorg och noggranhei gifva
honom räti aLi hoppas; men vi föruisc, ali en ny uppiaga skall myckei
höja dess brukbarhei.

U4.Xh
II. INHEMSK FILOLOGISK LITTERATUR.

Ännu förkunna hufvudsiadens Tidningar om en Syrjänsk Grammaiik
af FT:r M. ,I. Casrrc,;. Den är sammanskrifven på Latinska språkei,

51) iroligen för aLi bhfva Ullgänglig för lilologer i ali verldenes ändar, och
uigör försLa frukten af Fl;r Castrns ihärdiga bemödanden ali utvidga
kannedomen om den Finska språksiammen. Dci är ali förmoda, ali
den äfven innefaiiar mtnga jemförelser mcd Finska språkei och säledes
skall bidraga ali väcka uppmärksamheten pä della, hvilkei först
derigenom kan vinna eli siörre både filologiskt och hisioriski inliesse,
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alI det visur sig tilihöra en uibredd språksiam, hvars iidlasie gren,
kanske hufvudsiani det ulgör. Den Finska bokhandelns skick viillar,
alI vi endasi kunna ytira förmodanden &iniztende skriftens innehiil).

Eti sarnrnandrag aF Finska språkets Forrnliira har H:r G. L. Stenbäck
utgifvit. Denna skrift skall i en följande nummer underkastas en litet
utförligare granskning, eniedan den iifven För den större alimiinheten
eger en intresse. Om de öfriga under ofvansuiende rubrik omnämnda
skrifier, harva vi deremot velat lemna dessa fåradiga notiser. för ali
icke synas frernrnande för dc alster. hviika hedra landets litieratur. och
åtminstone underrätta våra läsare om deras tilivaro.

156 OM FONDERNA FÖR SAlMEN KANALEN.
Saf’nc, “:0 45 7. XI 1841

Sä viii säitet aH anskafFa medien för Kanal-arbciets uiförande, som
summarisk uppgift på kostnaden och den ungeFiirliga beriikningen
öfver föreingeis Fördelar, på hvilken dess tillsiyrkande siöder sig, haFva
blifvii i Tidningarne meddelade. Denna offcnilighci vid eli sä stori och 20
för landet nyliigi, men för den närmaste framtiden likasä belungande
Företag måsie anses vara för dess framgång lika nödvändig som
gagnelig för landeis indusiri och penningeväsende i ailmänhet.

Ty För det första, om det blefve nödvändigt, ali mcd cii utländski iän
betiicka ena hälfien af kosinaderna, sä mäsle viii det beräknade
amortisscmentei pä ireLLio är blifva otillräckligL. Finska statskassans
kredit. ehuru ännu obepröfvad. kan icke anses tillräckliut stor. För ali
hos utlänningen utvcrka en Iän pä sä goda vilkor. som dc föreslagna,
sä ali nemiigen hela länesumman skulle uibelalas mm endasi 3 3/5
proceni. Ja det flnnes skäl förmoda, ali eli Cm från annan on än 30
Ryssland endast kunde lemnas moi högsi betungande vilkor. Dess
utom skulle ä cii uiländski Iän räntan aliiid vara för landet förlorad. d.
ii. pCi femion är mera än hälfien aF hela länesumman eilen 810 iusen
Rubel Silfvcr gä till utlandet. Likasom man nu afdet Nidiga Resknip
teis ordalydelse kan simo, on mcd de till utgifvande bestärnda stats—
kassans obiigalioner endasi afses upplagandet af cii inhemskt Iän.
mäsle man äFven erkänna, ali eli Iän inom landei ii r om icke tien cndu
likväi den För deisamma gagneligasie uiväg ali sammanbringa det
nödiga förskoiiei af 1 1/2 million Rubel. Dii man känner, mcd hvilken
hastighet det aF Banken uppiagna hänet ii 700 000 R;h Fyhhdes, sä bör 40
man också icke betvifla, ali ju det nu iFnägavarande mcd häLLhet skali
kunna uppiagas, isynnerhet dä endasi 1/15 del aF summan uppiages
änligen.

1-lärvid kommer dä bioit i beiraktande skiinaden mellan Iän till
banken och till staiskassan, sami melian den förras 4 procent, den
sednares 3 3/5 p. C.

1 ali handel beror krediten derpii, alI »husets» affiircr äro kända, och
ali. dci. i dessa visat soHdiIt. Här gäiler det äfven personen. ernedan
hans eget välshånd beror af hans kredil. An nödvändigare biir della i
förhandlingar mcd oI1ntliga kreditanstalter. AlI sky olTeniligheien är 50
för dessa ali äFven sky krediten. Ty deras krediL skulhe eijesi bcro afgod
tro pCi personer, icke af kända sakförhällanden. Men det är Föga
förunderligt. ali menniskor helire förlita till dc scdnarc Cm till dc Förra.
då personens föndel icke är beroende af ansialiens. Derförc hafva alla
banker funnit nödigi ali pCi bcstämda iider underrätia allmänheten om


