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Min Fleders Brodcr!

Din Tidning, Saima, har cii Rere Numror innehaillii omdörnen ccli
retlexioncr dels om stiiliningar och förhillanden cii vrt land, dels oni
politiska förliUlanden i allminhet. af den beskaffcnlict, ati dc fram—
kallat vederbörandes misshag och ali fraga till och mcd liirer ha fva

io blifvit väckt angende Tidningens indragande. Af akining För Din
personligheL och för Tidningens duglighet i öftigt har man Iikval
Mriniilis sei genom flngerna mcd saken. Men di scdnasi N:o 43. af
Saima gifvit mer in vanliga anlcdningar till obelitenhei och N:o 44.
ickc heller saknar sin sälta, s har man nu till en början auctoriserat
mig, ali in bona fide ei caritatc göra Dig uppmiirksam på det anmLirkia
förhållandet, 1 hopp om ali della sålunda kunde, otan vidare omgång,
för framtiden rLittas. Nvarom icke, så har Du ali skylla Dig sjelf för den
Iedsamma påföljd, elI sådant fortsatt förhtllandc kan medföra. Jag bör
siuteligen tillägga, ali hitintills Dc ensam undgått obcliagligheier För

20 Saimas utfal 1, men ali dessa obehagl igheter ingalunda utebii Cvii för
dem, som för handhafvandet af Tidningcns granskning siått oli ntgon,
antingen niirmare ellei; aflägsnare, ansvarighct.

Mcd sann tillgifvenhet och högaktning

Din
vin och trotjcnare

0. A. Uhlenius.

Flfors, d. 7. Nov. 1344.
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Flclsingfors d. 6 Nov. 1844.

l3Usta Bror!
4(1

Jag börjar mcd dc hjertligaste iacksigclser så vil för Brors vänskaps
fulla mottagande i somras, som För dc spår afdcli gandejag sedan röni
i brors skrifvelscr till Pappa och Castrn. Det a rdfven endast detta
deltagande, som gjort ati jag ej Hingre kunnat MIla tilibaka dci moln af
meddclanden, som alli meni skockat sig öfver mig, eliuru jag vei huru
upptagcn och dyrbar Brors tid 1r.

0, kunde Bror sjelf vara hilr nu tillstUdes och se huru hir lefvcs, se
det vctenskapiga )iF hir bomstrar vid Universitctcr, den anda här
ndcr i studier bland äldrc och yngre: — ±‘t är jag öfvcrtygad om aLI

50 Saima skullc stöia ännu skarparc i siit horn, Lin hon gjort det, för ait
jaua deL sofvande siägiet ur sin eviga sömn. Dock ncj. Saima har stöti
cftcr förmga. den ligger ej felet och våra liiterati ha blifvit heli
yrvakna; en obehaglig dröni liar stört deras natil iga ro, dc ha gnuggat
sig i ögonen och till häifien med undran, till hälfien mcd Förargelse seti
cfter, om dc verkligcn sen riiit. Nu tyckes åtcr en del Iugnt laggi sig i ro


