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ait den meddeias barnen i det sprk, på hvilket dc iän sin försia hän.
1 korthei är detta alli, hvad enligt vr tanke i narvarande stund kun

begäras för Finskan ssom skolspråk. Det är klart. ait det icke såsom
undervisningsspräk bör införas i L. Elcmentarskolan uti dc orter,
hvarest befoikninuen är Svensk. såsom i Svd-Osterbottens och Nylands
åtskilliga stader. Dcimot ar det billigt och gagneligt, ati Finskan, i
enliuhet mcd Skolordningens FöreskriFt, otan undantag läses pö Högre
Eencn tarskolornas ]erde kiass och pi Gymnasierna. Nyl tigi hade
visserligen varit, aH nu, d Svenskan har väldet i skolorna, början mcd

0 Finskan säsom hiroärnnc gjorts tidigare. Men man bör vara nöjd mcd
det goda, som Föreflnnes, sö mycket mer som äFven detta Lir en snart
sagdt ovLintad lycka, och För Framtiden hoppas, icke ati Finskan göres
till laroämne på II. Flementarskolans lägre klasser, utan aH den sasom
undervisningssprk småningorn skall öfvergå till dessa ifrån Lägre
Elementarskolan,
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Finska Litteratursallskapets orfentliggiorda räkenskaper För det
Förslutna ret, flnner man mcd nöje, att den stora restsumnian
årsa fgi fierna u nder årets lopp något aftagit. Resterna äro dock stora
nog (1OO RI. Sr,) i Förhiillande till Sällskapeis tiIlgingtir. Förnämsia
orsaken hartill tro vi oss tinna uti omaket För dc utom HelsingFors
vistande ledamöter, aLi årligen per posto insända och rekommendera
den ringa afgiFten 3 RI. 11. A. till Sällskapeis skattmästare. SLillskapet

30 eger Förtit korresponderande ledamöter i landsorterna. Om nu dessas
antal skulle mäng1ildigas, och dc berättigas ait uppbära ärsaFgiften ui’
hvarje ledamot, som i detta aFseende vilI vända sig till dem, För att
sedan ngon bestärnd tid på äret insända sin gjorda uppbörd till
Sällskapets kassa. si förmena vi, att denna anordning till dc betalandes
bcqvämlighet skul)e öra alla rest)ängdcr och maningsbref öFverflödi
en.

Men härmed ktinde äfven Förenas ett annat ändamöl. Den korres
ponderande ledamoten skulle redan genom detta sitt uppdrag erbjuda
en sammanhållningspunkt För Sällskapets i hans landsort bosatie

30 niedlemmar. Utan stor möda kunde han haFva Försorg oiii anordnan—
det aFett ärssamnianträde i den on, der han vistas, pä samma dag, som
Sähiskapeis ledamöter 1 HelsingFors Fira irsdagen. Slunda skulle
naingen landsortens invtinare beiedas en eljest sählsynt tilIFälle till
Fesil ig sammanvanva no i ett ren t andligt in tresse. Lii ii kunde Sek rete—
rarens årsberättelse i tryckta kopior spridas till landsonterna, För att
äFven här vid nämnda samn,anträden uppläsas. Dessa skullc säkert
giFva anlcdning till mänget nyttigt Förslag För Sällskapets verksamhet,
uppmuntra till arbeten, som tillhöra Sällskapets pian, och i alI händelse
väcka eit allmännare och lifligare deltagande För dess Förhandhingar

50 och Föietag.
Annu änskade vi Iista uppmärksaniheten pä en omstandighet,

angiende hvilken vai myckei kan sägas bäde För och mot. men hvilken.
vi hoppas det, mcd FördomsFria ögon betraktad endast skall anses
s:isom en väekelse till ädelt samhiF. Vi tahi om Frduan: är qvinnan
utestängd Frön rättigheten att iniräda i en örening sädan suin Finska
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Lii te ra tu rsU lis k a pe ts.
Vi tänka oss saken s. Finska Litteratursällskapet Lir enligt dess

stadgars både anda och bokstaf icke en a rbetande litterär societ, utan
en Förcning För litteraturens uppmuntran. Säliskapet bedömer till och
mcd, hvad som förtjenar uppmun iran, icke iii co,jo,e utan genom eit
utskott. Mängden aF ledamöter bidrager säledes För Sällskapets syften
endasi genom årsafgifter och det bifali, hvarje medlem mäste anses
egna åt alli, hvad som främjar den fosterländska Iitteraturens förkof—
ran. Hvarföre skulle nu icke qvinnan kuntia vara en i dessa hänseenden
Ii ka nyttig mediem af Säl Iskapet som man nen? Man skul le räk na ii
cm man icke ville medgifva, att qvinnan af dc bildade klasserna i
Finland uti icke ringa grad eger i sin magt ali utveckla eller hämma
karleken för fosterlandets språk och litteratur. Hon eger denna magt
sisom barnens uppfostrarinna förnämligast, men äfven sisom Föremäl
för den unga mannens känsla. Och härti II kommer ännu, ali mängen
ädel qvinna iniet bättre begär, än att linna cii upplyfiande mål för sin
Mg, att aktas värdig nägot sträfvande För dc ailmänna andliga
iniressen, hvi Ika mannen eljest piär Förbehål la sig allena. Qvin 1 iga
medlemrnars inkallande till Sällskapet skulle således äfven bildande
återverka pä könets håg och tänkesätt. 20

En nedsatl afgift, ali tai vid Sällskapeis samrnanträde till årsdagens
lirande, och några belletristiska öfversättningar, eller än bähtre eri
ginalarbeten, vore alli, hvad Sällskapet hade att ombesörja, för alI
till fredsställa dessa nya mcd lemmar.

Till uppsatsen angäende Filialföreningar För Finska Litteratursällska
pet kunna vi bifoga den underrättelse, aLi Sällskapet redan lärer ega en
qvinlig medlem, af hvars älskeliga skaldestycken några fä varit synliga
i G. 1-1. Mellins Vinterblommor under signaturen A—a.

30
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Ingen fråga synes lätta re besvarad, än den här uppställda. Om en
utländsk vara till införsel förbjudes, tvingas importören att införa st
mycket mera af en annan. Skulle alla förbjudas till införsel, sä skulle
ocksä ali utförsel afstadna. Ty penningeimporten ensam hvarken ger 40

handlanden vinst eller förmär [rammana den inhemska produktionen.
Endasi den girige kan tillfredsställas af penningens äskädande. För den
Förnuftiga liar den värde endast säsom bytesmedel. Men cm intet
tillfäile till byte linnes blir den onyttig. Följden af penningens inström
mande i cii land är ocksä den, att den faller mi pris i förhällande till
andra varor, d. ä. att varupriset öfverhufvud stegras, och alI säledes en
större penningesumnia förskaffar samma varumängd, som förut en
mindre. iläraf kommer ocksä, att penningen alltid äter utgär från ett
and, sä snart dess värde 1 förhällande till andra varor uti detta land är
lägre än i öfriga länder, mcd andra ord, sä snart varupriset i det förra 50

stiger högre än i dc sednare. Denna naturliga och nödvändiga omsätt
ning kan knappt genom några medel hämmas, och hvarje försök dertill
mäste endast bringa skada.

Lätt linner man, ali höga tullafgifter i detta hänseende äro tilan alli
inflytande. Ty ehuru dc göra den utländska varan dyrare, förminska dc


