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SkuiIe det gå an, att äfven från Kammar- och Räkenskapsexpedition
föredraga angående kronoresterna vore dermed högst brådskande.
Skrifveise från Wasa föreiigger. Jag har nödgats teiegrafera att inställa
auktioner t<ilis> vidare>.

Med Högaktning och Vänskap
Joh. Viih. Snellman

N. 3. Helst ki<ockan 12 f. m., om går an.
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l:o Den svåra nöden sträcker sig till större delen af tre iän med en
sammaniagd befolkning af 740 000 personer; nemiigen:

Uieäborgs Kuopio och Wasa iän samt till nordiiga delen afÅbo iän.
Omfånget och graden af densamma är omöjlig att beräkna, emedan

befolkningens egna uppgifter om skörden aldrig äro fulit påiitliga, och
deivis säden ännu icke är uttröskad. Dock kan man anse, att äfven

20 största deien af den besutna befolkningen måste köpa säd; och den
obesutna folkkiassen är alimänt i saknad af arbetsförtjenst, livari
genom den eljest fyiler sitt behof för dagen.

1 öfriga deiar af iandet är skörden knapp, så att äfven här behofvet
måste fyllas genom spanmålsimport. Brödet göres öfverhufvud i iandet
afråg. Men rågskördens ringhet tvingar nu till begagnande afkorn och
hafra, hvarigenom brödförrådet ökas. En riklig höskörd gör hafran
mera umbärlig ssom kreatursfoder. Och emedan äfven potatisskörden
är ymnigare än senaste år, underhjeipes härigenom utkomsten för året.1

2:o Hela östra delen af iandet, kan äfven under vintern transportera
30 säd från Petersburg. Någon fara för sädesbrist kan här icke uppstå. 1

Uieåborgs län vore behofvet för vintern fyidt, om blott privatimpor
töremna iyckas införskaffa den säd, de reqvirerat, eniigt uppgift 25 000
Tch<etwert>. Tiii kronans magasiner har importerats 10 000 —

S<umma 35 000 —

tiHärtili kommer den säd, som befoikningen i länet tager från Kuopio
och Joensuu städer, och hvilken kan uppskattas till 1/4 del af nyssan
förda direkta import eiler tul 9 000

—

1 Wasa iän anses privatimporten biifva knapp, ungeifir 32 000
Tchcetwert> hvaremot tul kronans magasiner, som förut innehäiia

40 2500—
införskaffas 11 600 —

samt kom, hafra (från Åbo) och hvetekli motsvarande ungefär
9 000 —

S<umm)a 55 100 —

hvartiii ännu kommer den säd, som under vintern införes till östra
delen af iänet

Tul magasinerna i Kuopio iän som förut innehälla
7 000 Tch<etwert

äro införskaffade 8 000 —

50 samt från Wiborg 1 600 —

Den biifvande privatimporten uppgifves tiii 50 000 — 66 600 Tch<etwert)
hvaraf 9 000 Tch<etwert> tul Uleåborgs Iän.

Till Bjömneborgs magasin i Åbo Iän anskaffas 2 000 Tch<etwert
Ofverhufvud utgöm importen för kronans magasiner af råg och

rågmjöi 30 000 Tch<etwert jemte 6 400 Tch<etwert> och 20 000 pud
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hvetekli med en kostnad af ungeifir 2 200 000 mk7
Vid en 1866 anställd beräkning öfver kostnaden för undsättningsar

betena alltsedan missvexten 1862 visade sig, att densamma under sagde
fyra års lopp uppgått till ungeffir 1 500 000 mk, hvartill komma för
enahanda ändamål utgifna iän till kommuner och enskilda i spanmål
och penningar uppgäende till högst 700 000 mark.

Dessa omkostnader hafva visserligen icke varit tillräckliga att afvän
da ali nöd frän den lösa befolkningen, hvilken nöd isynnerhet under
vintern 1865—66 var större, än under de föregäende åren. Men dessa
data utviSa dock, att äfven med en mättlig uppoffring i detta afseende 10

mycket kan uträttas.
1 Senatens underdåniga hemställan om kreditivlånets upptagande

beräknades härför i penningar 500 000 mark. Antages det, att dertili
komma att användas äfven säd ur magasinerna till samma belopp eller
ungeffir 10 000 tunnor råg, borde ett sä betydligt anslag komma att
nägotsånär motsvara behofvet, isynnerhet om härtili läggas mindre iän
till kommunerna må vara till ett sammanlagdt belopp af 400 000 mark.

Denna summa af 1 400 000 mark vore ringa, om den skulle användas,
endast för större arbeten pä nägra fä ställen i landet. Men fördeladt på
ett hundratal små företag är anslaget betydligt. 20

Det är väl obestridligt, att äfven undsättningsarbeten böra inrättas
sä, att de medföra ett varaktigt gagn. Men der dessa båda ändamål icke
i förening kunna vinnas, mäste det senare uppoffras, emedan befolk
ningens undsättande härvid är hufvudsak.

1 min tanke vinnes ändamålet allsicke genom de stora arbetena, just
emedan dessa äro inskränkta till endast få ställen. Att till dessa samia
befoikningen från en omkrets af 10 till 20 mil, vore endast att öka
eländet.

Tvärtom beredes densamma den största lindringen derigenom att
arbetet sä att säga föres till den nödställdes egen dörr. Att förmå 30

qvarhälla honom vid hemmet i kretsen af hustru och barn borde vara
den för

823 KREDITIV FÖR SPANMÅLSIMPORTEN
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Genom Nädigt Reskript af den 17/29 Septcember sistlidet år har
H<a>ns M<ajestä>t tillätit Kejs<erliga) Senaten, att i in eller utlandet läta 40

upptaga ett kreditiv å 2 miljoner på 18 mänaders tid, för anskaffande
af säd till de af missvexten träffade länen.

Detta Nädiga tillstånd har icke behöft begagnas, sedan H<an>s
M<ajestä>t befallt upptagandet af ett utländskt statslån till omsättning
af de inhemska uppsägbara lånen, och större delen af sagde utländska
län blifvit sälunda indraget, att spanmälsimportörerna fått sig den
utländska valutan anvisad såsom förskott, att efterhand till amortisse
mentsfonden inbetalas.

Men nya bedröfliga underrättelser om frostens härjningar äfven
innevarande år i landets nordligaste delar låta åter förutse behofvet af 50

en icke obetydlig spanmäisimport.
liDen rädande väderleken låter ocksä befara det värrsta för den

skonade, men ännu i förhållande till ärstiden ganska litet utvecklade
värsäden, sä att man, om ingen förändring sker, mäste vara beredt pä
ytterligare frostskador.II


