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ställas under de fiesta nationer. Det är således icke häd man har att
söka grunden till nämnda företeelse. VilI man linna den oberoende
häraf i nationens poätiska fallenhet, sä kan denna icke fattas utan alIt
sammanhang mcd dess religiösa vetande.

Åtminstone får det anses vågadt ali frånsäga en sädan nation
kunskap om nägon högre gudomhghet än — björnen. Mindre vågadi
iorde det deremot vara ali anse sistanförda påstående för narraktigt.
Sjelfva dess upphofsman, hoppas vi, skall medgifva, att vi pä detsamma
slösat en vederläggning, hvilken det för sig ingalunda förtjenar.
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46 UTLÄNDSKT.
Saima tro 10 14.111 1846

Engeiska ministerns väntade åtgärd för spanmålshandeln har blifvit ett
förslag, att tullen skulle blifva 4 ä 10 Shill. per qvarter hvetc och i
förhållande för öfriga sädesslag till 1849, dä en fast iullsats af 1 Shill.
skall inträda. Enligi FinI. AlIm. Tidning skulle Engelska bladet Times
innehålla, att väl hveiet iill 1849 skall kosia 53 sk. och derföre 20

iullsaisen blifva oförändradt 4 sk.. men ali priset sedan skall nedgå till
»trettiofem» shilling. En så oerhörd prisskilnad är väl icke möjlig;
tydligt är åtminstonc. att den icke kunnat vållas af spanmälstullen.
Redan hälften af denna differens vore en iillräcklig kontribution af dc
fattiga arbetarena ät Englands slösande aristokratL Föröfrigt har Peel
l&eslagii nedsäitning äfven pä öfriga ätliga varor. äfvensom pä siden,
bomuls, Iinneväfnader m. m. Att tullen pä vissa manufakturvaror
nedsättes. torde bloit ske för skeneis skuld. emedan ifråtmvarande
manufakturer i England ingen skyddstull bchöfva. Deremot verkar
tullnedsätiningen för födoämnen lägre arbeispris, säledes ökad rörmå- 30

ga för Englands manufakturer alI uttränga öfriga länders. - En politisk
siare, Redaktionen för Helsingfors Tidningar, föruiser, att alla andra
länder skola följa Englands exempel och nedsätta tullen pä utländska
fabrikater. Bladets yttrandcn häröfver äro på en gäng upplyftande och
rörande. Man kan icke gerna mcd större pathos tala för Engelska
manufakturernas enväide.

47 H:FORS TIDNINGAR FINNA DET ICKE 1 SIN 40

SMAK
Saima ti:a 10 14.111 1846

H:fors Tidnintzar linna det icke i sin smak, dä vi motarbeta dess försök
att genom berättelser om Saimas sjunkande kredit, och dessa hufvud
sakligen falska, ncdsätta vårt blad. H. T. hafva dertill visserligen elI
skäl i sin Rcd:s dumdristiga beteende, att förkiara underlägset prcnu
merantantal rör den rätta måttstocken pä en Tidnings duglighet. Vid
sista årcts siut dekrctcrade nemligcn H. T.; Saimas aftagande debit
bevisar tydligen, ali allmänhcten icke älskar en publiciict. sädan Saima 50

vili hafva den. Blygsamt liii Hs. Ts. Rcdakiion härvid allmänhetcn sjelf
göra den slutsats, att en publicitet. sädan H. T. vilja hafva den, är den
af ailmänheten hyllade; ty H. T. tillhörde ju feke dc blad, hvilkas
prenumerantantal aftagit. När vi derföre uppiyste, att prenumeration
pä Saima 1845 endast var några exemplar mindre, än den för 1844.


