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ali omsorg vårdas.
Det finnes ett vigtigt skai förhanden alI icke lättsinnigt afvisa frgan

oai folkskolan, om folkets bildning öfverhufvud. Detta skäl ligger i tien
fara, som niira hotar dc Europeiska sarnhiillenas lugna bestind och
utveekling. Man siiger vai: tiet iir tien stora olikheten i materiela
föi-delar, den tiiiivexande pauperismen, proletariatet, som bör viicka
Iirhaga. Eniigi vår sigt tager man vid detta paistående ytan För
karnan. Det hotande brödjupet iir i sjelfva verket det svalg, som skiljer
tie herrskande samhiiilsklassernais inteilektuela bildning frön massans.
Ty det iir i massans rhet och okunnighet, pauperismen har sitt upphof. 0
Hvarje samtidens bemödande att jermu denna oiikhet 1 bildning är eU
btlverk att skydda efterkommandes iif och egendom. Och i hvilket and
finnes viii bättre utrymme till detta stilia andens arbete än i Finland?

201 DE KONSERVATIVA.
Sohua it:a 15 lO.IV 1815

VårHerre sagt: »Mk ord består 20
l evighet, och ej förgår,
Flvad sannt och rätt är, uppä jorden;»
Dock kioka gubbar kommo sen,
Framstappiande pö skraia ben
Dc togo Skaparn ej p orden;
Men sade: »här den biinde 5cr,
Att aliting hiifves upp och ner,
Och intet sladigt flnns nu mera,
Båd rfitt och sanning sneda stå,
Snart skoia dc till spiilo gå, Jo
Om vi dem icke konservera.»

IIJOUIIL.

202 MORGONBLADET.
Solitia 11:0 15 10.1 V /845

Ehuru iitet Saimas erkännande kun verka till eiler ifriin, anse vi likväi
vart biad för dess egen skuid ickc böra fördröja uttaiandet ufdet bifail, 41)

den läsande aiirnänheten skänkt Morgonbiadet dess nya uppträdande.
Vi hafva bde erkiini och i detta biad yttrat vår öfvertygelse, ali M. B.
äfven under dess förra ledning varit den enda tidning i landet, som visat
ngon håg att Iyfta sig öf’ver den vanliga sammanrafkade spaltfyllna
den och i detta bemödande lyckats, genom att väcka och underhålia
intresset För Rera fosterländska angelägeniieter, synneriigast för landets
sprök och litteratur. Möjiigen kunde ngon tröghet 1 formen läggas
detsamma till iast. Men vi anse niindre denna ornständighet an
alimänhetens, af det öftiga tidningsskräpet fostrade och omsorgsfulit
närda litterära hägiöshet hafva vliat, att Morgonbiadet rönte mindre 50
framgång, än det otvifveiaktigt förtjenat. Ty det var afven sä landets
»bäst redigerade Tidn ing’

‘vi. B:s dävarunde Redaktion tipptog vårt hiir eiterude yitrande mcd en nog kostlig
hlvcsanihct. ickc hesinitinde. hum litet en sådunt IoFord kun innehäru.
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Under sednare hiiiften af förra ret kom biadet under ny ledning.
Hvad det hiirigenom vunnit, iir obestridligen en större rörlighet.
mkingsidighet och denna iätthet i fornien, hvil ken man förut hos
detsamma sa knade. lsynnerhet hafva dessa fördelar fiamstitt i M B:s
upptrildande på det nya ret. 1 skiinit ccii alivar har det hiirunder
bekiint sig till ecciesia militans, såsom sig bör anfallande, icke sysselsatt
mcd sniåak tigt sjel fförsvar. Dess vapen hafva varit i aho ridderi iga,
deras föreniU blott unnantagsvis tien periodiska pressen. Denna sed—
na re ta k t i k kati va ra be römvii rd, om » u nder nii rva ra n dc fö rh (ikl ndcn»

II) publikcns uppmiirksamhet fr anses vara viickt på tidningarncs inne—
Mllslöshet. Ty en kritik öfver vissa Tidningar båtar dessa sjelfva —

aldrig. 1 öfrigt har, såsom sagdt, M. 3. visat, att det icke anser sofva för
jordens högsta goda. Och redan detta Lir en förtjenst desto större, ju
ovanligare den i vtirt kiira fädernesland iir. I3ehandlas dc amnen, som
ilm egnade att viicka intrcsse, mcd tien talang, hvarom Ilera bland M.
B:s arti klar biira vittnc, s bör under ihii rdigt arbete nitlet icke förllas,
d. i landcts tidnings litteratur upphjeipas ur dess liigervail och verka
gagncligt, åtniinstone upphöra att förderfva.

Dc podsicr M. 8. inneMlht under den viilbekanta signaturen F. 8.
20 (från tirets början iifven utan signatur) öfverLriiiTa till en del s mycket

alli vanligt tid n ingsrim, ati dc vaI skullc förtjena sin egen recension.
Deras lynne har varit en frihct och Criskhct, hvilken vittnar cm mera
universel anda, iin den vanligen linnes hos vårt lands diktare, och det
möste gliidja hvarjc fångens van ait linna, huru mngaren i dem mcd
raska steg frigör sig från tie band, som förut mattat hans andes flygt.
Ett sådant befrielscmcdel iir utan Lvi fvcl ronin och satiren, i hvilken art
M. 8. innchållit enligt vår Lanke verkliga miistarstycken.

Skulle M . 8. tro vtka önskningar öfverensstiimma mcd allmiinhe—
Lens, sa anse vi billligt erinra: att bladet på den ort, der det utgifves, viii

3{) bordc ega tillgiing till större förnid pa fakta ssoni underlag till dess
rcsonnerandc artiklar; ati det mcd alltförstor hiberalitet och för litet
urval lemnat plats för insända artiklar; att vidare dess »stalende
följetong» hvarken genom nögot bernödande att bilda läsarens smak
ehler genom någon allvarligare »tendens» anslutit sig till Tidningcns
sträfvanden i öfrigt. Det vore gagnlöst att uppstäila fordringar på
rätteise häruti, Olli dc icke skulle göras i Tidningspressens gemensamma
intresse och stählas pii en redaktion, livi ken säkert icke saknar förmåga
ati uppfylla dem.
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203 BLAND LOFVANDE FÖRETEELSER AR FJNS
KA SfLLSKA PETS VERKSA MHET
Sau;za ,i:o /5 10.11” 1815

Bland lofvande företeelser är Finska Sälllskapets verksamhet under nu
innevarande är. Sällskapet har nem ligen öfvertagit utgifvandet af
Tidskriften Suomi hikasom aC H:r Cajans Finska Historie, andra
upplagan, samt har derjemtc för afsigt att utgifva en öfversättning af

50 Euklides, tie fyra första böckerna, af en Svensk folkskrift »Grannarne
i Skiirgirdcn». och en Finsk Robinson Skriftcr för undervisningen ccli
för folket äro man tvifvel i närvarande ögonbhick dc vigtigaste och mest
egnade att verka för Finska språkets insättandc i dcss riittighcter. 1
afseende öfversättningen i Eukhities vilje vi erinra, att iifven [Ir.
1 leikels bearbetning af första Boken blifvit till Finskan öfversatt och


