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223 STUDENT-INPROMPTU’ TILL SÅNGGUDIN
NAN FOR ATT FORJAGA ALL4 MENLIGA IN
TRYCK AF SAIMAS NOTISER FRAN KUOPIO.
Saima 11:0 30 24. VI! /815

Jag skrifver i ett brokigt hvirnmei,
Besköjid af vinets Ijufva Rod,
Sju solar ser jag p min himmel
Och iågor [tumma i min blod;
Det skymtar För mitt dunkia öga, 10
Som biickar bort mot []erran muU
Och söker henne i det höga,
Som var min Iefnads högsta skatt.
Hvad tyder denna dunkia higa
Som tänder pulsens biod i brand,
Hvad tyder denna sjäiens phiga,
Som aidrig nr sin Lingtans strand,
Men drifves kring på vida hafven
Lik seglarn uppå mastiöst däck,
Som ser i hvarje störLsjö grafven 20

Och känner stundllgi dödens skrflck?
Fiur skail jag då fil fram en visa,
Som sjungas kan af mensklig mund,
Hur någon annan gudom prisa
An sömnen och en glömskans blund?
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Saima no 3/ 31. VII 1845

Tidningen Morgonen innehåiier en ur Augsb. AlIg. Zeitung öfversatt
artikel, öfver Peeis nya Banklag för tie förenade Konungarikena, hvars
innehalii i hög grad synes förtjena uppmärksamhet, och af hvilken vi
här meddeia ett kort sammandrag. MöjligL är, a tL densamma ii
offentliggjord i det Tyska prohibitivsystemeLs intresse, men tie uppgif
na fakta mäste dock vara mcd sanningen öfverensstämmande, och dc
ifriin dem dragna siutföljderna vittna för sig sjeifva.

Mängen läsare erinrar sig den penningkris, hvilken i Nord-Amerika 40

inträffade ären 1837—38 och sträckte sina verkningar till hela den
handiande veriden. Den hade sin rot i dc Amerikanska bankernas
obegränsade sedeiemission, hvarigenom landet öfversvämmades mcd
penningar, tiligängen på dessa verkade öfverspända företag, stegradc
varuprisena och öfverdrcf importen. Sä vandrade kiingande myntet ur
landeL och bankerna isynnerhet Liii Englund, pappersmynLet bicf utan
värde, aflmän bankrutt föijde, och obeständet spridde sig härifrän som
en farsoL öfver Europa. Nödvändigheten tvang nu till ctt soiidare
banksystem; regeringarne mottogo i sina kassor endast kiingande mynt
elier dess [ulla värde, och Unionsstyrelsen inskränkte importen genom 50

att upphäfva den förut öfliga krediten pä sex i nio mänader för
eriäggande aF Luiiumgällderna. Sä nedtrycktes äter varuprisena, expor
ten tiiltog och kiingande myntet ätervände.

Boui—rinu.
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Englund, som förlomt s mycket genom den Amerikanska bankrut
[en, förlorude nu åter. Enin November 1842 till Juni 1843 gingo 22
millioner dollars i klingande mynt frn Englund till Amerika, och från
andra hill, isynnerhet flin Mexico och Sydarnerika, tog det klingunde
myntet, som eljest gått till Englund, summa väg. 1 Brittiska riket funnos
utom Engelsku banken r 1838 icke mindre än 780 enskildu bunker.
Den förra hade 1839 i Sept. 17 millioner uLlöpande sedlar mot endust
2 millioner klingande mynt. Enskilda bankernu i Englund och Walcs
hade året förut öfver 1 millioner sedlar i omlopp. Dessu förhållanden

0 ansögos hotande för Englands hundel och föranledde Peels nya bank
Iag.

Denna Iag afser nu inskrankning uti utgifvandet af sedelmynt. Den
bestämmer, att Engelska banken Eir utgifva sedlar för de 14 millioner,
för hvilka regeringen till densammu häftar, men derulöfver endast mot
motsvarande valutu, sumt inskränker enskilda bankernus 1 hela riket
sedelutgifning till 17 millioner, hvaraf för Englund endast åtta. Man
hoppas nu aLI genom dessa ätgilrder nedsiittu varuprisena i landet.
sålundu öka exporten och i första hand hindra det rörligu hundeiska
pitalets öfverströmmande till Amerika. Mcii verkan hiiruf är mycket

20 vidstracktare, emedun siIunda Engelska fabrikater beredes en ny
öfvervigt öfver öfriga Ufven Europeiska länders.

Eit Engelskt blad säger om denna verkan:
»Ingen förnuftig menniska kun betvifla, att en politik, som tvingar

till lågu varupris. nniste ii tminstone i dc första stad ierna a f sin
verksamhet gynna det Brittiska manufakturintresset; den gifver öL
arbetaren bättre pris pi hans förnödenheter och åt lbbrikanten lägre
pris pö niiimnen. Dii mi i Englund machiners anvandande så
mängfuldigt inträdt i stället för det menskiiga arbetet, sö kun till och
mcd en betydlig utvidgning af manufakturerna i dc fubriksgrenar,

30 der machinerierna göra nästan alh arbetet, ickc medföra någon
varaktig höjning af dugspenningen. Södant Lir ei fallet pä Europus
fasta and och i Ameriku, der summa fördelar aldeles icke eiler i
ganska underordnad mon Uro till flnnandes. Prisen ii lifsmedel stiga
ej sö högi och kunna derföre ei heller falla sai aigt, machinernu äro
mindre fullkomliga, nya förbättringar blifva ej sai snart använda; och
dagspenningen lii 1cr sig svårare nedsättas. Denna aitsk i lnad är af
svåra re betydenhet, ty den visa r, utt vtra medtä Rare harva mi ndi-e
ryggstöd, om nedtiyckta varupris nödga dem taga sin tillflykt till nya
bergningsutvägar. Dc hafva ej nog kupital, dc saknu alltför mycket

40 fördelen utt kunna snabbt bcgagna macliinerier och nya ufsättnings
orter. för utt ktinna mcd hopp om framgiing fortsätla tällingen.
Den förenude verka n a laiga varupris och a f förökud lä i thet att
tiilverka möste medföra tiilintetgörelsen af andru länders mantifak—
turer. om nemligcn dc laiga prisen ega nog varaktighet. för alI utöfva
sin naturliga verkan. Denna skall sunnoiikt mcd bomulls— ylle—
kamulis- och sidenvaror hufva inträffat före 1846 års utgång. Om
hälften eller tredjedelen uf dc motsvarande munufakturerna i Frank
rike, Belgien. Tyskland. Schvcitz och Ryssland blifva undcrgräfda
genom laiga varupris och öfversiödet pö Engelska vuror. sai musIc

50 nya företeelser frumställa sig för vaint statsmän, saisom verkningur uf
dcras på laiga varupris syftande politik.»

Hvud som mcd saidan säkerhet kun påstais och förutsägas. det måste
dock ega någon fust grund. och dc säkra faktu. på hvilka paistäendet
stödjcr siu, synus gifva tuli rätI till detsamma. Varuprisens nedsättande
music klurliuen till en början uppdrifva exporten. En annan fråga
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deremot Lir, huruvida detta konstlade system på lLingden Ian ea
bestnd. Ty det ir otviFvelaktigt, att småningom hvarje nianu’akturid
kande Iand skall nödgas genom eli såkalladt strypsystern nedsitta
varuprisen i förh&illande till Englands, hvarigenom åter jemviglen
srnningom skall terstäIIas. Eniellertid, d arbetslöner och leFnads
kostnad icke genasi nedsättas tillika mcd kapitalernas försvinnande. s
kan så vul bristen på rörelsemedel harva undertiden motarbciut
manufakturernas tillvext i Engiand, som tiitian mcd della sednare and
harva ruineral dem andra lLinder.

1 ali hiindeise bringa dessa rörelser en omhvlfning 1 handeisveriden,
pLi hvilken det är nvttigt aH fästa uppmärksamheten.


