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ali omsorg v5rdas.

Det flnnes ett vigtigt skal förhanden att icke liitisinnigi aFvisa frågan

om folkskolan, om f’oikets bildning öfverhufvud. DeLLa skäl ligger i den
fttra, som nira hoiar dc Europeiska sanihillcnas lugna best5nd och
utveckling. Man säger vii: det Lir den siora olikhetcn i materiela
Cördeia r, den tillvexande pauperismen, proletariatet, som bör vicka
hirhåga. Enligi vär äsigi tager man vid detta påsiäende ytan för
kärnan. Det hotande brädjupet är sjelfva verket det svalg, som skiljer
tie herrskande samhullsklassernas intellektuela bildning frSn massans.
Ty det Lir i massans rähet och okun n ighet, pauperismen har siit upphof. 0
Hvarje samtidens bemödande ait jernna denna olikhet i bildning är cii
bälverk ait skydda efterkommandes lif och egendom. Och i hvilket land
flnnes vii buitre utrymme till detta stilla andens arbete än i Finland?

201 DE KONSERVATIVA.
Saima n:o 15 10.IV 1815

Vär Fierre sagt: »Mii ord besiär 20
1 evighet, och cj förgär,
Hvad sanni och ruti är, uppå jorden;»
Dock kloka gubbar kommo sen,
Framstapplande pi skrala ben
Dc logo Skaparn cj p5 orden;
Men sade: »hur den biinde 5cr,
Ait allting häfves upp och ner,
Och intet stadigt flnns nu mera,
ilåd ruit och sanning sneda stå,
Snart skola dc till spillo gä, 30

Om vi dem icke konservera.»
Aio,;

202 MORGONBLADET.
Sainia ‘z:o 15 /0.! V 1845

Eh uni 1 tel Sa imas erkunnande kan verka till eller frän, anse vi Ii kvu 1
värt blad för dess egen skuld icke böra fördröja uttalandet af det bifali, 40

den lusande ailmänheten skunkt Morgonbladct i dess nya uppträdande.
Vi hafva bide erkmnt och i delLa blad ytirat vär öfvertygelse, ali M. 3.
ifven under dess förra ledning varit den enda Lidning 1 landet, som visat
nägon häg ali Iyfta sig öfver den vanliga sammanraffsade spaltfyllna—
den och i delLa bemödande lyckats, genom atL väcka och underhälla
intresset för flera fosterlundska angelägenheier, synnerligast för landets
spräk och litteratur. Möjligen kunde nägon tröghet 1 formen Iiiggas
detsamma till lasi. Men vi anse mindre denna ornstundighet än
allmänhetens, nE det öfriga tidningsskrupet fosirade och omsorgsfulli
nurda litterura häglöshet harva vällat, ait Morgonbladet rönte mindre 50

Erarnging, än det otvifveiaktigt förtjenat. Ty det var äfven sä Iandets
»bust redigerade Tidning ‘.»

M . B:s däva ra nde Rcda kt ion upptog vårl hu r ci terade yti ra ‘nk nied en nog kosti ig
hlygsanihet. eke hesinnande. huru MICL eLi sädant Ioford km; nnehLira.


