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de föreslagne förening af ifrågakomne läroanstalter för närvarande
vara ändamåislös.

247 J. V. SNELLMAN - C. G. f WREDE JANUARI
1864, KONCEPT
HU3, JVS handsknftssamling

10 Högv<älborne) H:r G<uvernö>r B<aro)n

Mycket arade brefvet af d’en> d<enne>s har jag fatt mottaga
Dc notiser, detsamma innehåller äro ledsama, men sorgiiga blott

med afseende å det sediiga tillståndet inom Wasa iän.
Dä H<ögvälborne> H<err> B<aro>n på samma rader förmodar bifail till

bränvinsbränning och underrättar, att brödföda saknas samt att
vidtagna undsättningsåtgärder blott till vidare trygga mot hungersnöd,
så synes mig hän icke ligga någon uppmaning att biträda Herr Barons
förstnämnda åsigt.

20 Det är i min tanke sä klart, som nägot vara kan, att bränvinsbrän
ningen ökar spanmålsbehofvet. Ty äfven om brännaren kan köpa två
tunnor i st<ället> för en, så kunna hans afnämare, som betait och förtärt
bränvinet köpa 2 tunnor mindre än eijest, hvarföre den till bränvin
förvandlade tunnan är för länet förlorad. Dessutom äro sagde köpare
just dc, hvilka staten d. v. s. det övriga landet får föda.

När länet förut stär i skuld till kronan för 42 000 tunno>r eiler
270 000 Rube1 S(ilfve)r ungefär och dessutom för 27 000 rubel kon
tant, sä är ytterligare understöd hvarken önskligt eller lätt funnet.

Att dc ifrågavarande petitionerna om bränvinsbränning äro tillkom
30 ne genom agitation, är äfven härstädes kändt. Man vet också, att i

Mustasaari beslut derom blifvit utan att socknestämman vai för detta
ärende sammankallad. Kanske förhäller sig sä äfven annorstädes. Om
H:r Baron ville hafva godheten göra sig härom underrättad och anmäla
förhällandet i Senaten, vore det för saken önskvärdt.

Jag tror visst, att kronobetjeningen har svärt att stäfja lönnbränning.
Men mångenstädes torde den ocksä icke hafva vilja dertiil. Jag har hört
att t. cx. länsman i Kauhava likasom den i Härmä icke gjort ett enda
steg för den saken — endast hjelpt till att förtära produkten.

Hvad Senaten kommer att i frågan besluta, kanjag ej säga. Mcd min
40 röst kanjag ej bidraga till brännings beviljande för andra församiingar,

än sådana som icke äro nägot skyldiga till kronan, icke heller begära
något understöd.
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50 ... dä Scnatorn Snellman utiät sig: — Den sålunda bestämda räntan å lån
frän Amortissementsfonden undcrsteg till en början ickc den ränta,
som ifrån sanma fond crladcs för dc statslån, för hvilkas amortering
densamma var inrättad. Men redan den inhemska uppsägbara stats
skuldcn numera blifvit till ett belopp af tre miljoner ctthundra tjugu
femtuscn rubel liqvidcrad och dc ä densamma ännu utelöpande


