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derom, ty detta vägabyggnads arbete är det enda, som kan tillskynda
Pjelisboerne nägon förtjenst.

Ställningen i södra Karelen är bättre än jag vågade hoppas. Visst
räder äfver der mycken brist och fattigdom men folket der är längre
avanceradt i Arbets- och slöjdkunnighet än i Norra Karelen, (der
karlarne ej kunna annat än sprita brännpertor,) och tager sig hättre ut
på egen hand än t. ex. Nurmis och Pjelishoerne.

Vi äre här öfversvämmade af tiggare och löst folk frän de nordligare
trakterne och jag mäste komma in med begäran om att få ett anslag till
den af mig förut projekterade vägarätningen emellan staden och 10

Henriksnäs. Det är hårdt och obilligt om 1 afslån den.

Bekymmer öfver höfvan!
Med utmärkt högaktning och sann vänskap

S. H. Antell.
Kuopio den 10 Februari> 66

P. 5. Biir det ej möjligt att af anslaget till Idensalmi farleden kunna
använda en del äfven till den projekterade kanalen i Maaninga eller
genomgräfningen af Ahkiolaks näset? Undsättnings arbetet blefve 20

derigenom ändamälsenligare fördelade. Jag förutsätter nemiigen att det
beslutits till Wiando för närvarande odugliga kanals raSering.

A:ell
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Senatorn Snellman yttrade, —jemte det Senatorn delade Senatorn Baron 30

von Borns äsigt om inledningen till sjelfva propositionen, att den i mom.
2. föreslagna fördelningen af vissa inqvarterings1kostnader under
krigstid på hela landets invänare blefve för en del af desamma orättvist
hetungande, enär kriget medförde blokad och all skeppsfart och export
upphörde. 1 sädan händelse vore nemligen utvägen till förvärf i de inre
delarne af landet, som afsätta skogsprodukter, i hög grad inskränkt
medan de vid kusten belägna landsdelarne, i hvilka antagligen
krigsmakten hlefve stationerad, Säge Sina förvärfskällor ökade.
Erfarenheten hade under kriget 1853—1856. bevisat Sanningen häraf.
Ty medan i öfriga landsdelar penningebrist och betryck inträdde, hade 40

jordbrukaren i södra delen af landet god förtjenst ock öfverflöd pä
pengar; så att i denna landsdel i synnerhet i Nylands län, jordegen
domens pris stegrades med trettio till femtio procent. Senatorn ansäg
derföre fördeningen lempligast böra ske länevis så i krig som i fred.
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Helsingfors am 13:en Januar 1866.
Ew. Wohlgeboren.

Geehrtes Schreihen vom 28 Januar habe ich gestern empfangen.
E<uer> Wohlgehoren för Ihre Bemiihungen ergebenst dankend, be


