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90 BL4ND NEDSLÅENDE FÖRHÄLLANDEN 1
LINDETS INDUSTRIELA VERKSrLUHET
Sukua ,rc /5 1/.! V /814

Biand nedsiaende Förh ilanden i la ndets industrieia verksamhet ir aLati
II) Lvifvei ng1hrtygsrörelsens ringa Framgang. Man kan vai vara öfverty

gad, aH vederbörande Direktioner mcd större sakkLinnedom betLinkt
omsLndigheternas kraf, än ngon För Företaget yttre betraktare det
Förntir. Likvai viii det synas som skulic nigon missräkning skdL, ±1
det största aF boiagen beslöt sig Liii aH utrusta ännu en Fartyg p
summa Fot som dc Ivenne Föregående, hviikas turer ingai unda varit
öfvermMtan vinstgifvande. Huru än härrned nia förhåila sig, så vore
det säkeri en högst nedsiäende tilidrageise, om iandet skuiie Förlora
ni’ot at dessa fartv”.

Xngfartyget itiJjus mcd god behälining verkstäiiida reseturer utiit
20 södra kusten svnas ja utpcka den väg. pi hvilken kommunikationen

iofvar biifva liflig. Konkurrens på denna Farled skail säkert öka
trafiken — Olli dermed Förenas nedsattning i Frakt och passagerareaf—
ziFtcr. Man anser kanske nedsattning icke bära sig mcd det utrymme
fartgen ega. 1 afseende passagerare ar iikväi ingenting lättare än att
öka utrymmet. Pä hela den ifragavarande farieden behöfver fartyget
aidrig dröja öfver natien i sjön. — Sangpiatser För passagerare äro
derföre temiigen onödiga. Viili man nu OCkSå bibehiIa dessa För dc
mest betaiande passagerarnes beqvämi ighet, så k unde ju dessutom vai
etL hundradetai pia Lser för nedsa tt pris uppiätas För pasagera re. Så

30 drifves ängbåtsfart pa tioder öfveraHt i veriden. Och den iangsL
Iandets södra kust kan vai ieke anses annoriunda än en flodfart. 1
mindre grad gäiler detta om Farten pa vestra kusten. Men äfven om det
blefve nödigt att För dc resandes beqvämiighct anlägga värdshus pa en
efler annan punkt i skärtztrden, så skulie vai spekuianter iätt iockas.

Om nåcot afde större ingfartvgen Ur rätt iampht för varutransport,
kanne vi icke. AH kommunikationen derförutan icke kun uppratthai
ias, iärer vai vani aIijordt. Men om FarLvgen dertii]i äro lämphge. si
kun vai intet vara önskiigare, än att dc män i landet. solu pengar ega,
vi lie begagna konjunk turerna Och tiiii det nu utomorden thgt läga priset

40 uppköpa aktierna i Bolaget, hvarigenom flirtygen heit och häHet biefve
inhemsk egendom.

91 NU STUNDA ATER 1 KUOPIO PRÖFVANDE
TIDER
Salata n:o /5 1/11” /844

Nu stunda äter i Kuopio pröfvande tider För dc alskande, dc afFär
50 skötande, dc processande, dc nyhetsiiungrige och För Saima. Sednaste

Post ha r ort en börja n mcd a LL pröfva aila dessas tåiamod. och mcd
hvarje vecka bhr det via atlt varre och värre,

Aiskifliga rvkten haFva här cirkulerat, aniända. som man pistr.
mcd dc Frän sista aFiniende postens Forsiande till Fieisingfors och de:i
öl’riga södern ätervändande Postböndcrna. Det iäter högst trohgt. att


