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vaan kerran tavaksi maassamme tuiis.
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Bland i,edsliknde förjuUlanden 1 iandets industriela verksamhei är otan
10 tviR’el ånufartygsrörclsens ringu franwäng. Man kun vai vara öfvert—

gad. ait vederhörande Direktioner mcd större sakkännedoni betänkt
omständigheternas kraf, än ngon för företaget yttre betraktare det
rörm:ir. Likväl viii det synas som skuiie nägon missräkning skett, ±1
det största ui’ bolagen besiöt sig till att utrusta ännu eLL ftrtyg på
summa fot som dc tvenne föregende, hviikas turer 1 ngai tinda varit
öfvernitLtan vinstgifvande. Fiuru än härmed m i’örMiia sig, sä vore
det säkert en högst nedsiäende tiiidrageise, om uudet skulie föriora
not af dessa fttrtyg.

Angfartyget Murtajas mcd god hehUining verkstäiida reseturer utät
20 södra kusten synas ju utpeka den väg, på hviiken kommunikationen

Iofvar biifva iiflig. Konkurrens pä denna faried skail säkert öka
traliken — cm dermed förenas nedsättning i frakt och passagerareaf—
gifter. Man anser kanske nedsättning icke bära sig mcd det utrymme
fartygen ega. 1 afseende ii passagerare är iikväi ingenting iättare än aH
öka utrymmet. ikl hela den ifrägavarande farieden behöfver farLyget
aidrig dröja öfver natten i sjön. — Sängpiatser för passagerare äro
derföre temiigen onödiga. Viii man nu ocksä bibehjiila dessa för dc
mest betalande passagerarnes beqvämiighet. sä kunde jo dessutom väl
ett hundradetai piatser för nedsatt pris uppiätas för pasagerare. Sä

30 drifves ångbötsfart pä Iloder öfveraiit 1 veriden. Och den Iångslt
iandets södra kust kan vai icke anses annoriunda än en flodfart. 1
niindre erad gäiier detta om ftirten pä vestra kusten. Men äfven om det
biefve nödigt att för dc resandes beqvämlighet aniägga värdshtis på en
eiier annan punkt i skäruärden, sä skuHe vai spekuianter iätt iockas.

Om nägot af desiörre ängfartygen är räti iämpiigt för varutransporl.
känne vi icke. Att kommunikationen derförutan icke kun upprätthåi
ins, iärer vii vani afgjordt. Men om farLygen dertH]i äro iämpiige, sä
kun vii intet vara önsk iigare, mn att dc min i iandet, som penga r ega,
viiiie begagna konjun k turerna och tili det no utomorden tiigt äga priset

41) uppköpa aktierna i Boiaget, hvarigenom fartygen heil och hänet biefve
inhemsk egendom.
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No stunda äter i Kuopio pröfvande tider för dc miskande, dc affflr
5t) skötande. dc processande. dc nyhetshungrige och för Saima. Sednaste

Post har eiort en början mcd att pröfva aila dessas tidamod. och mcd
hvarje vecka biir det no aiit värre och värre.

Atskifliga rykten hafva hir cirktiierat. aniinda. som man pästär.
mcd dc frän sista afgäende postens forsiande till 1 lcisingfors och den
öfriga södern itervändande Postbönderna. Det iiter hö1st troiigt. att
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desse sä der i ordning Enin den sista, hvilken släpade tusende sinom
tusende helsningar Erän Flenriksdal till Flclsingfors, anda till den försia,
som hade l’ört dciii Enin Kuopio till JIenri ksnas, meddclat hvarandra
nyheter Erän hufvudstaden. Oni ryktenas sannEärdighet kunna vi dock
ingenting pästä, l’örriin dc sannELirdiga Tidningarne komma oss till
handa.

Men det berattas t. cx., att hundturkens Storvisir gjort ctt besök i
Rom, lätit presentera sig Eör Päfven och Titt miden kyssa hans heliga
toEEcl. l3cskickningcnsandarnål tros vara aH utverka eli lireve nE Hans
Flelighct, som tillä 1cr Sulta n taga sig ann u en husfru. Vid en scdna re
audiens har eti samtal uppstått rörande Pietistpolemikcn Finlands
Tidningar. Päfven skall hafva tagit Morgonbladets parti, men Stor—
visiren HclsingEors Tidningars. Vidare berattas Erän lialien, ali Mada
mc Catalani skall vant högligen Eörargad pä Borgä Tidning, hvilken sä
obarmhertigt slog ilija 1 henne, hvarcrnot hon mcd synncrlig näd larer
omftitta Saima, som lät bI i dcrrncd.

Vär blygsamhet Eörbjuder oss naturligtvis att sätta Lro till det
scdnare.

Frän Kanalen Eörljudes. aH en Engelsk linneväfvare hittat pä
konsten a tt väfva spindelnät sarnt aE detta amne, som skall va ra 20
utomordentligt elastiskt, Eörfärdigai ett 3 1/2 mils spräkrör. Sir Pcel
inköpte det genast och reste till Dover, sedan han Eörut låtit inbjuda
Monsieur Guizot till Calais. Vid en stark nordlig vind lät nu Peel den
seflrlätta väfnaden flagga öfver kanalen och observerade mcd en
dubbclkikare, huru Tit. Guizot Eattade 1 dcss andra ända. Hans Eörsta
Eräga skall haEva varii: »1-lar bror läsit HelsingEors Tidningar N;o 21?»
— Nej ta mej katten opositionen giEvit rnig Lid dertill! — »Jag ber bror
vara pä sin vak 1,» ätertog den Eörre, »rcdak tionen har gi Etermälsplaner
för unga Isabella, ger henne en vink alI Eölja sit hjertas böjelse och är
likväl icke nöjd mcd, ait den valde biir Drottningens man.» 30

Mjukastetjenare! ropade H:r Guizot gcnast, hastade tillbaka till
Paris och utfärdade till alla prcEekter befallning aH hindra H:Eors
Tidningars genornresa till Spanien.

Genom extra lagenhet skall deremot underrättelse ankommit om
ätskilliga »yngre literatörers» 1 vårt karu Fädernesland inkallande i
Franska Akadem en. Rörande anledningcn till denna utmärkcise aro
meningarne delade.
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1 ngen lärer vä 1 neka, att jordbruket i hvarje land bör utgöra landets
Eörnämsta näring; och äro äEven dc länder, hvilkas naturliga
beskalTenhct h indrat detta att ske.

AEven Saima har i sina artik lar, angäende nödvänd ighcten ali
uppmun Ira manufa k turer aEven i Finland, ingal unda Eörbisctt detta,
och den afdessa artiklar Erarnkallade päminnelsen i H—Eors Tidn. Eör d.
27 Mars synes derföre icke cgcntligcn varit nödig Eör vär räkning. Dc 50

statistiska uppgiEtcr den innehäller Eörtjena ali uppmärksamhci. Men
den värde Ins. torde tilläta oss göra en liten anmärkning vid hans sätt
att sluta.

Ins. anser ncmligcn, att den till tagande Eol kmängdcn i flera nE
Europas länder skall bringa denna i missEörhållande till jordens


