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sednaste tiota 1 af r beiedt landet, har bidragit ali iteriifva narnnet om
dess välstånd. Men endast sallan intriifftir i sjelfva verket en god
iirsväxt pi svederna. Det egentiiga äkerbruket ligger derunder nere och
drifves mångenstiides mcd den ytteriigaste iikgiitighet. Välmägan. der
den flnnes, är mycket ojemnt spridd. T Kuopio socken mcd dess
kapelier anses den t. cx. för god nog. Men man behöfver icke begifva
sig längre bort än 1. cx. Liii den närgränsande Niisiä socken, sii flnner
man 7 8 mi) frin Kuopio siällen, der det arma foiket icke cliii ‘ci,!

hsödpå (reilu) iis ikl. Detta bevisar äfven, huru sällsynt en god årsvext
10 härsiädesär. Ty ehuru det vai är gifvet, alI äfven i nämnda trakter goda

år inträffat inom en tidrymd af trettio år, fii harva Iikväl detta varit sä
enstaka, ali folket af omtanke för framtiden icke vägat iemna sin
vanliga föda, starnpbrödet.

Eti stort hinder för landets förkofran är i Karelen jordens natur af
kronoegendom. Kronohemmanen äro nemhgen eLI slags fldeikommis
5cr, under det att deras besittning tillika är osäker i anseende till dc ofia
uppstiende bördsanspråken. dii försäijning af en sädan lägenhet skdl.
Föijden häraf är, att dc yngre barnen icke flnna niigot intresse vid alI
upparbeta en lägenhet, som vid fadrens död uteslutande LilIfaller det

DI) aista, samt ali oupphöri iga egolvister utarma äboerne, hviika oCh af
dcnnaaniedning nödgas Försälja siti hemmman och sälunda lemna
tilhifälle öppet för nya prosesser. Uppmaningar från Lanestyrelsen alI
köpajorden LIII skattejord harva icke saknats, men hittiis hafi sä ringa
påföijd, alI bland ungefär 3300 hemman i den tiHi Kuopio iän hörande
andehen af Karelen omkrinQ 2 900 ännu aro kronojord. Närmaste
skälet härtihil torde vai vara aimogens tröghet och oförmiiga ali fatta
nyttan af en siidani skatteköp. Men också verkar dertiil bristen pii
penningar för köpets verkstallande. 1-löga förfatiningar tiliäta vai, alI
betainingen får cfterhand göras under en föijd af till och mcd tjugu år.

30 Sä biir väl hvarje ärs afgift rin2a. Men en fördei, som försi efter en sä
lång tid kommer alI iitnjutas, är äfven föga Iockande, och det torde
derföre uti närvarande förhäulanden icke vara niigon förändring i della
hänseende alI vLinta.
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Silia on nyt Maamiehen Ystävä tuumissa hankkia Kartan, jossa saat
nähä koko Suomenniemen kuvattuna, menneen ja saarineen, isot
järvet kaikki ja joel, ja kuinka isolia kukin Maaherran lääni näkyy, ja
missä joka kaupungin paikka on. Sais nähä, mitenkä nämät tuumat
onnisluval. Mutta mielellään Maamiehen Ystävä sinulle sen Kartan
laittas. ja vielä sitten usiampiakin kantoja ja kuvauksia, kuin vaan olet
mielelhinen lukemaan ja oppimaan. ja myöskin muita lukemaan kehoi
tai.
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