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Dessutom (vare det nämndt utan ali obiid hänsyftning) lärer ångfar
tyget Uleåborgs afflirsgång rör en tid hafva skrämt Osterbottens
handiande från alla likartade företag. Alh synes såiunda utvisa, att en
ångbåtskommunikazion på landcts vestra kust i närvarande stund fga
torde kuntia bringas till stånd, om icke Äbo stads handlande och
fabriksegare inse fördel uti, att för egen räkning skrida till detta
företag. Det bör icke förtryta dem, att man afderas företagsenhet vänjt
sig att hoppas för hela landet nyttiga åtgärder.

Aflsterbottniska städernas invånare har man deremot att vänta, att
dc skola inse företagets gagnelighet för hela denna landsort, och att dc 10

pA hvarje sätt skola gynna dess utförande. Det vore derföre en ringa
men skyldig uppoffring, att dc, i händeise en sådan ångbätsfart skulie
komma till stånd, t. cx. på tie eiler femton år skulle befria dc härtili
bcgagnade fartyg från alla umgälder 1 sina hamnar. Till och mcd
iotsafgiftens bekostande vore för hvarje stad en ringa uppoffring, om
det besinnas, att ett ångfartygs regelmässiga ankomst är ett besök af
den mest utmärkta gäst, af den verksammastc medlare för folkcns
andliga och industriela utveckling, som samtiden eger. Mcd nägon
värma för det gemcnsamma rdderneslandcts förkofran böra i enfråga
som denna äfven större uppoffringar blifva obetydligheter. Och Oster- 20

bottens invånare hafva äfven 1 ailvarligare omständigheter bcvisat, att
hos dem en sadan värma ickc saknas.
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En tiggarefabrikation, om icke af aildeles ny uppfinning, likväi för
närvarande tider och förhållanden ensam i sitt slag. synes enligt 30

Kanavas uppgift idkas 1 Viborgs Iän. Det heter nemligcn i Kanava för
d. 18 Febr.

»Tiggare finnas på landtbygden i stort antal, och redan börja dc
oräkneliga. under dessa år från hemmanen aibysta, tairika och förut
välmående familjcrna att utgöra en fortfarande reserv för dcss
fyilande. medan äfven mången $ hemmanet qvarsittandc. af bdst
på arbetare och dragare, försjunker 1 fattigdom och drifves till
tiggarstafvcn. Ty det genom hemmanens sammanslående åsyftade
ändamälet, förökandet af dagsvcrkare för desamma, syncs ingen
städes uppnås, dä hvar och en eger att söka tjcnst, hvar han vili, och 40

såledcs icke behöfvcr bry sig otti dc för ändamåiet gifna förcskrifter:
att nemiigen den afhysta borde taga tjcnst eiler blifva torpare hos
den qvarblcfna hemmansinnehafvarcn. På sådant sätt hafva ofta 50
till 60 personer pä en gång nödgats lemna en lägenhct och begifva sig
på vandring, ehuru ingen af delegarena i densamma önskat deras
aftysande, eller någon klagan öfver hcmmanslotternas otillräck
Iighet albörts.»

Denna undcrrättelse är lika förvänande som till en del dunkel och

obegriplig. Hvcm röijagar väli detta land en hemmansinnchafvare från
sin jord. så länge han uppfyller dc honom åliggande förbindelser? Hvad 50

vällar då 1 Viborgs Iän, att 50 till 60 personer i sender »nödgas» lemna
ård och grund och ullgripa tiggarstafven? Kanava lcmnar häröfver
ingen upplysning. Det cnda, man af dess berättelse kati finna, är, att
mcd denna manöver afses jordiottemas sammanslåendc till större
besittningar. Vi kunna härom intet annat förmoda, än att Borgå
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Tidnings prat cm hemmansklyfningars förderflighet vilsefört dc anna
Viborgsbönderna,ja verkat sä uppeldande, ati en del afdessa sjelfmant
utbytt sina jordlotter mot tiggarstafven, för att göra de qvarblefne till
väldiga possessionater. Dock bekänne vi, att en sädan oerhörd verkan
af nämnda demonstration äter förefaller oss otrolig — emedan Kanava
äfven rörsäkrar, att ingen hemmansinnehafvare önskat sitt afbysande
eller klagat öfver otillräckligheten af sin jordlott.

Hedrölligt är emellertid dena spektakel, denna frivilliga tiggarfabri
kation, midt 1 det nittonde seklet.

10 Den ringaste besinning lärer, att uti en land, hvars hela befolkning
vore daglönare åt en enda herrskare, skulle »folket» evinnerligen
förblifva fattigt och eländigt, desto uslare, ju mer folkmängden tulta
ger. Samma förhållande fortfar mcd ringa förändring, dä ali jord är
delad i några fä, stora possesioner. Detta erkännes af hvarje tänkande.
Dock man pästär, att ä andra sidan äfven en för Iängt drifven kiyfning
väilar fattigdom, och det är dä blott frAga om den rätta gränsen för
klyfningen. Sälunda har denna här och der i Europa blifvit af iag
bestämd. Men öfveraUt tvingar den vexande folkmängden Iagens
stadganden att gifva vika.

20 Endast i Viborgs iän synes det tillgå tvärtom, och bebyggare skiljas
frän jorden, för att den mä kunna sammansläs i större posessioner. 1
landet bevisar frelsebondens läge, jemfördt mcd den öfriga aimogens,
att dyhka ätgärder alstra fattigdom och sedhgt förderf. Här och i
Sverige begagnas för jordbruket snart inga andra arbetarc än spans
mäistorpare. emedan sådant är jordegarens rordel. 1 bäda länder
medgifves, att detta arbetssätt är proietariatets rikaste käila. Huru kan
dä tiligängen i Viborgs Iän anses för annat än en proletärfabrikation?
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51 KAN 1 FINLAND EN BILDAD QVINNA HAFVA
GAGN AF FINSK LITTERATUR?
Saima ,z:o 1121.1111846

Lyckligtvis luin denna frAga endast i f länder uppstälias iyckhgtvis
för menskliga bildningen nemligen. men till desto större saknad för
dessa länder och bland dem för Finland? Annorstädes vet man icke,
hvad cn intellektuel bildning är, som icke är förmedlad affosterlandets
spräk ccli litteratur. 1 Finland hafva sekler af häglöst beroende lärt att

40 skilja mellan båda, ja an anse fosterlandets språk för, hvud det också
varit. för rähetens och okunnighelens uteslutande tillhörighet.

Men den bildning deremot. hvilkcn stAr lösgjord från denna förmed
ling och derigenom från nationaliteten såsom grundval. huru beskaffad
är väl den? Den är en ytire fernissa. som medförer hvarken kärlek för
bildningens intressen eiler förmåga ait för dem verka. Om ett sädant
förhållande redan alltför tydligt röjes bland det manliga könet, huru
mycket mer mäste det icke ega rum i qvinnans bildning, för hvilken
nära nog intet göres, utan hvilken är iemnad i händerna pä den
förstkommande.

50 Ordandet cm qvinnans emancipution har, säsom hvarje alimännare
yrkande pA rcform. en andlig grund. Det är icke hennes yttre sam
hällsställning. som väcker qvinnans missbclåtenhet. tilan den tryckan
de känslan. att vara hänvisad »blott» till lifvets ringare omsorger, utan
att anses ens värdig deltagandet för mensklighetens allmänna angelä
genheter. Stundom händer väl. att den qvinna. som mest högljudt


