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Den daliga skörd aF bde spanrnäl och hö. sednasie höst i Savolaks och
Karelen lemnade. gjorde utsi1terna För året serdeles liotande. Genom
Regeringens fadcrli2a omsorger haFva likväl dessa mti en ljusaie Rirg.
och äR’en enskild omtanka har Förekommit en allilör högt stegradt pris

brödcL
Ulur Kronans magasiner sälies nemiigen nu n1en till 18 1/2 Rubel

13—co Assign. Men en siark tilIförsel Fiön Ryssland har ytterligare
nedsatt vuruns pris. Man har sig bekunt, att i Sordavala För närvarande
flnnas uppugde icke mindre än 30 000 kuu rägmjö], och säljes kuUn,
ungefär 1 1/6 tunnu, derstädes till nitton Rubel nämnda myntsort.
Afven i vestra delen aF provinsen har mun sält rågen till ett måttligt
pris, Fastän det Fnn Jyväskylä marknad nolerude priset aF 15 Rubel
Linnan kan anses haFva varit tillFälligt och Föranlcdt aF alniogens behoF
aF marknadspenningar. Afven För höstutsäde är sörjdt genom en mot
sommaren väntad remiss aF 6 000 tunnor rg till Kuopio läns ma
gasiner.

Spanniälstillgingcn kan derFöre anses god, endast penningar flnnas. 2(1
Kändt är, att mcd sgrörelsens inskränkning en dc Föregående åren
giFvande kaila till penningeförvärf För denna landsort betydligen
aFtagit. Det är denna näringsgren man tillskriFvit det sällsynta Förhäl—
lande, att under [1cm irs tid nästan inga rester kronouppbörden
funnits Annu förljudes t. cx. frän ldensalmi Fögderi. aH äfvcn 1
Kronoutskylderna temligen vai influtit. Likväl röjer sig öfverallt stor
penningebrist. Arven för dennas afliielpande har doek Regeringen gjort
mycket. Ur JordbruksFonden äro För kärrodliniz beviljade km inom
Kuopio Iän till ett sammanlagdt belopp aF4 700 Rubel SilFver. Dessa
iän Fä utestä i tio är, och För dem erlägges en ränta aF cndast 2 P. C. 30
årligen. För summa ändamäl eger Guvernören i länct att säsom gäFvor
utdcla 1 200 Rub. S. rligen. Dcssa mcdcl haFva För dc tvenne
nästFöregåendc ären bliFvit omsatta till räntebärande papper. och
kommer nu hela summan aF 2 400 Rub, jemte upplupen ranta att
utdelas till ungeFär ättatio mindrc bemedlade hemmansåboer. Vidare
flnnas 3000 Rub. S. till vägbyggnader och 1 500 Rub. S. ait bctalas För
spånad. Alla dessa medel öka säledes rörelsekupitalet För äret mcd
mera än 40 600 Rubel b—co Assign., under det att dc nya vägar och
kärrodlingar, genom dem tillvägabringas, För alI Framtid gagna landet.

Svårare att alh jeipa än missvextcn pä spanmäl är Fodcrbristen. 40
OFvertygclscn härom Förmädde Iandtmanncn aH vid vintcrns annal
kandc Förminska sin ladugård, och det läga priset på kött och talg
bevisar nogsamt, att dcnna minskning icke varit ringa. Man Förutser sä
myckct störrc dyrhet på dessa artiklar i nästa vinter, om cljest den
kommandc sommaren ger Försvarlig höskörd. No betalas här en band
räghaim mcd 10 Rubel och ctt L—pd. hö mcd 50 kopek B—co Assign
Ffalmcn är här allmänhet nästan mera cFtersökt än höet, cmcdan detta
vanligen är angripet af rost och dii aF boskapen ratas. Orsak till rosten
är källornas och kärrens starka jernhalt. Ovanligt är här icke, aH man
hemiar sin halm anja Frän Osterbotten pä mcr än trettio mils aFständ. 50
AFven dctta är lärer väl mttngen nödgas Försörja dc st tiicrstående
korna mcd cn si dyrköpi Föda.

Goda skördar Frän svedjeländcrna haFva giFvit Savolaks anseendet aF
en spanmälsrik provins Ty dessa giFva under räti goda är 30-de kornet
och derutöFver i afkastning. Den penningetillgäng. sigrörelsen under
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sednaste 1 iota 1 af al r beredt lundet. har bid ragit aLI terlifva namnet om
dess välsund. Men endast sällan inträfftir i sjelfva verket en god
årsväxt p svederna. Det egeniliga åkcrbrukel ligger derunder nere och
dnfves mngenstädes mcd den ytteriigaste likgiltighet. Valmågan, der
tien flnnes, iir myeket ojemnt spridd. 1 Kuopio socken mcd dess
kapeiler anses den t. cx. För god nog. Men man behöfver icke begifva
sig iängre bort än L. cx. till den närgränsande Nilsiä soeken, så flnner
man 7 ä R mii från Kuopio ställen, der det arma foikel icke c/tj;

hrödpå (reitin is tid DetLa bevisar äfven. huru sällsynt en god ärsvext
0 härsiädes är. Ty ehuru tiet väl är gifvet. ali äfven 1 nämnda trakter goda

år iniräffat inom en tidrymd aF trctlio iir. Få hufva likväl detta varit sti
ensiaka, ali folket af omtunke för Framtiden icke vägat iemna sin
vanliga Föda, stampbrödei.

En slort hinder för iandets förkofran är i Karelen jordens natur aF
kronoegendom. Kronohemmanen äro nemiigen ett siags fldeikommis
ser, under det ati deras besittning tillika är osäker i anseende till dc ofta
uppshende bördsansprAkcn. dä försäljning af en sadan lägenhet skett.
Föijden häraf är, ati dc yngre barnen icke Finna nagot intresse vid att
upparheta en lägenhet, som vid Fadrens död uteslutande tiilifaller det

20 älsta, samt alI oupphörliga egotvistcr utarma åboerne, hvilka ofta aF
denna anledning nödgas Försäija sitt hemmman och såIunda lemna
tiilifäile öppet för nya prosesser. Uppmaningar från Länestyrelsen ali
köpa jorden tuli skattejord hafva icke saknats. men hittiis haft sai ringa
piiföljd, att bland ungeifir 3 300 hemman i den till Kuopio iän hörande
andelen af Kare]en omkring 2 900 ännu äro kronojord. Närmaste
skäiet härtili torde väl vara almogens tröghet och oförmaiga att Fatta
nyttan af ett saidanL skatteköp. Men också verkar dertiil bristen pai
penningar för köpeis verkställande. Fiöga förfatiningar tiliaita väl. ali

betainingen får efterhand göras under en Föijd aF oli och mcd tjugu air.
30 Sai biir väl hvarje airs afgirt ringa. Men en Fördei. som först efter en sä

iång tid kommer ati aitnjutas. är äfven Föga loekande, och det torde
derföre iii närvarande förhäulunden icke vara naigon Förändring 1 detta
hänseende att vänta.
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Sillä on nyt Maamiehen Ystävä Luumissa hankkia Kartan, jossa saat
nähä koko Suomenniemen kuvattuna, menneen ja saarineen, isot
järvet kaikki ja joet, ja kuinka isolta kukin Maaherran lääni näkyy, ja
missä joka kaupungin paikka on. Sais nähä, mitenkä nämät tuumat
onn istuvat. Mutta mielellään Maain iehen Ystävä sinulle sen Kartan
laittas, ja vielä sitten usiampiakin karttoja ja kuvauksia, kuin vaan olet
mielellinen lukemaan ja oppimaan. ja myöskin muita lukemaan kehoi
taI
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