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För den obesutna befolkningens bergning har äfven sedan senaste
skörd gjorts, hvad göras kunnat genom anslag till ailmänna arbeten, till
lån åt enskiida arbetsgifvare och åt fattigvårdsstyrelserna. Miljoner
finnes icke att gifva — om de så också borde bortkastas på, gagnlösa
arbete;i. Men nöden har tvungit att gifva hundratusental. Det har
Ianförts:W det är en olycka, att arbetaren måste utvandra. Men
IlutvandringenPl är icke utan ersättning, der den sker, för att söka
arbete. 1 länder, der sådant af nödtvång är sed, innebär det ingen
olycka. Ty utvandraren vet, hvar arbete står att få. Der det är undantag
och än mer, der utvandraren så som i östra Finland är uppfostrad i io
arbetslöshet, måste det medföra äfven mer eller mindre elände. Tills
vidare har den i större proportion egt rum från vissa församlingar inom
de ofvannämnda tvä häraderna, Kajana och Pielisjärvi — bäda delvis
tilihörande ödemarkerna i landet. Med de få veckor, som återstå till
den årstid, då bergningen är lättare, och då äfven de allmänna arbetena
kunna i större omfång bedrifvas, bör man kunna hoppas, att denna
utvandring redan nått sin kulmination.

Enskilda sädesförråder finnas i de nödlidande länen, och äfven
Kronans magasiner äro icke uttömda, ehuru de innehålla för det mesta
utsäde och om förrådet skall minskas genom utlåning till brödföda, det 20
beklagligtvis komme att ske på utsädets bekostnad.

1 Det ofvananförda är ingalunda egnad att väcka känslor af
tillfredsställelse öfver tillståndet i de norra länen. Men det borde vara
egnadt att lugna farhågor för en rådande eller uppstående hungersnöd,
hvilken farhåga en mängd pubiikationer sökt att väcka.I

Wid den enskiida välgörenheten komma de mest nödlidande till
hjelp, torde det lämpligast ske genon att åt Guvernörerna öfverlemna
medlen till utdelning åt fattigvårdsstyrelserna — och kanske med
föreskrift att använda den för de orklösa samt för mödrar och barn. Af
de medel, som skänktes 1862—1863, finnes icke obetydligt i behåll. Men 30

de hafva i Uleåborgs och Kuopio län blifvit öfverlemnade ät försam
lingarne, hvilka utlånat dem åt enskilda medlemmar, som åter nu iiro
ur stånd att återbetala dem, hvarför de äro utan gagn för nödens
afhjelpande. jStyrelsens mellankomst i afseende å medlens förvaltning
hade gifvarne inom landet uttryckligen undanbedt sig. Det hade eljest
kunnat förordnas, att de skulle hållas disponibla i en för länet
gemensam kassa, såsom man sjelfmant förfarit i Wasa län.II Att äfven
nu föreskrifva, att gåfvorna borde användas till arbete och efter
produktens försäljning bevaras, torde icke vara lämpligt om de icke
skulle stiga till något mera betydligt belopp. Hjelp åt de till arbete 40

oförmögna är den mest påkallade.
III det följande skola ytterligare data meddelas till upplysande aficke

blott befolkningens i de Norra länen belägenhet, utan äfven till
bedömande af landets öfverhufvud ekonomiska ställning, hvilken man
äfven sett skildras såsom närmande sig till allmän ruin.I
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Härigenom har Fin<an)s Exp<editio>n bordt underrätta Tit. att Kejs<er
liga Senaten ingått till H:s K:a M:t med underdånig hemställan
angående upptagande af följande lån för statsverkets räkning:
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1:o Af de medel Hypoteksfören<ingens i Banken deponerat
1 500 000 mk Ilmot ränta ä 6 %II att återbetalas i November och
December innevarande år;

2:o Af M. A. v<on> Rothschild & Söhne i Fr<ankfurt> a<m> M<ain>
500 000 Thaler Pr. på 9 mänader Illikasä mot ränta ä 6 %, hvilka
medel torde komma att ät Banken öfverlemnas i trottan på England.

Och som en större del af dessa medel kommer att genom banken för
statsverkets räkning utlånas åt föreningar af producenter isynnerhet för
exporten till utlandet samt ät importörer, mot delegarenes i hvarje

10 förening solidariska ansvarighet samt, der denna anses otillräcklig
tillika mot antagliga säkerheter, sä fär Fin<ans Expeditionen anhålla,
det ville Tit. uppgöra formulär till lämpiiga skuldsedlar ä dessa lån,
hvilka, i händelse icke tryckta bianketter till dylika skulle i Banken
förefinnas, som med nägon mängd ändring kunde för ändamälei,
begagnas, komme att skyndsarnlingen derpå statsverkets bekostnad
tryckas.

Tillika beder Fin<an>s Expeditionen fä upplyst lihuru mycket ungefär
direktionen anser 500 000 thaler komma att utgöra i Pund Sterling
äfvensomii till hvilken kurs Banken anser sig i början af Mars månad

20 kunna mottaga ifrågavarande Rotschildska vexlar, pä det att den
provision mä kunna bestämmas hvilken låntagare här i landet böra
inlägga utöfver räntan till betäckande af statsverkets förlust ä indrag
ningen och omkostnader, hvarvid Directione>n bör anse den deposi
tionsräntan, som Bankens ombud i kan för de beloppet erläggas, ehuru
Banken fär beräkna detsamma såsom valuta för det sedelmynt, Banken
derä till statsverket utbetalar komma att räknas statsverket tillgodo, sä
mycket mer som Senaten i dess underdäniga hemställan anhällit att fä
reservera någon del af dessa medel för statsverkets möjliga behof att
vid vidtagande af mera omfattande undsättningsätgärder, eller för att

30 öfverlemna valutorna åt Banken till förstärkande af dess tillgångar, om
sådant blefve för nägon korrtare tid nödvändigt.
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40 Härigenom öfverlåter Finlands Hypoteksförening ät Finska Statsver
ket lien summa alli en miljon femhundratus<en> Finska mark, af att
enligt anvisning lyftas i Finlands bank af Hypoteksföreningens i
Banken deponerade medel; och förbinder sig Finska Styrelsen pä grund
af Hans Majestät Kejsarens den meddelade Nådiga bemyndiga
de att dessa En miljon femhundratusen Mark till Hypoteksföreningen
genom depositionsbevisets öfverlemnande åt föreningen iiäterbetalaii
med Sjuhundrafemtiotusen Mark den 30 November och äterstäende
Sjuhundrafemtiotusen Mark, den 30 Decernber detta år samt att
erlägga ränta å medlen, räknas å 6 ¾ pr är, frän den dag desamma i

50 Banken kan lyftas tilis den dag betalning i föreskrifven ordning sker.
Sälunda, af de undertecknade öfverenskommet och afslutadt, som

skedde i H<elsing>fors %c.


