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Helsa lilla Frun, söta. — Med Högaktning och Vänskap

Joh. Vilh. Snellman
Hfrs d. 30 Mars 1865.
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10 HUB, JVS handskriftssamling

Högvälborne Herr Baron

Dä K(ejserlig>a S<enate>n för denna gäng icke i hela dess vidd bifallit till
H<ögvälborne> H(err> B<aro>ns framställning om anslag af värutsäde åt
länets befolkning, har sådant skett med hufvudsakligt afseende å
möjligheten att förmå städernas handlande till import deraf.

Skulle det redan nu medgifvits att ur kronans magasiner möta
behofvet med hela det der i dem behällna förrådet, skulle den enskilda

20 spekulationen haft ett alltför ringa utrymme, i synnerhet dä man torde
kunna antaga, att kronofogdarnes summariska uppgifter om behofvet
äro högt beräknade.

1 öfrigt har det Synts vådligt, att med ens tömma magasinerna. Vid
en allmännare utdelning af förrådet skulle dock ingen fått sitt behof af
utsäde fyldt. Om deremot det nu anslagna beloppet genom tillsatta
undsättningskomitteer utdelas åt de fattigaste, medan de mera behållne
hänvisas att sök förskaffa Sig sitt behof hos trafikantema, sä finnes
ännu någon tillgäng qvar, som efter omständigheterna kan försäljas, i
händelse importen visar Sig otillräcklig, eller utlänas åt sådane, hvilka

30 icke varit i stånd att köpa för kontant eller skaffa sig kredit.
1 de södra häraderna af länet, som icke i svärare grad lidit af senaste

ärens missvexter, och der bränvinsbränning alimännare idkas, borde
befolkningen vara i stånd att hjelpa Sig sjelf. Frän Kuopio län, der
utsädesbristen är stor, men der hittills endast 3 000 t’unno>r beviljats af
kronans förråder, förspörjes, att undsättningskomitteerna med trafi
kanter träffa aftal om import och utkreditering mm’ försmnlingarnes
solidariska ansvarighet.

1 Laukkas härad torde ställningen blifva betänklig, emedan någon
import till Jyväskylä föga nog blir möjlig så tidigt, som behofvet skulle

40 erfordra. För att i någon mon afhjelpa bristen, kommer allt det
groende kom, som i magaSinerna härstädes och i Tavastehus förefin
nas, att ställas till disposition för sagde härads behof. Beloppet beror
ännu pä undersökning rörande grobarheten.,

Längre anstånd, än till Februari 1866 har icke kunnat herrar Thodän
och Hartman beviljas. Allmogen borde väl vid allt det understöd den af
kronan erhåller kunna i sommar med tjära och i höst genom försäljning
afjordbruksprodukter afbetala det mesta af sin skuld till sagde firmor.
Förfares å dessas sida välvilligt, å allmogens redligt, vägarjag yttra den
förmodan, att K<ejserlig>a Stenate>n skall än ytterligare bemedla dem-

50 emellan.
Med utmärktaste Högaktning har jag äran underteckna

H<ögvälborne H<err) B<aro)ns
Helsingfors d. 31 Mars 1865.


