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Senator Snellmann
Helsingfors

Consortium berechnet sichsprocentige Commission sowohl för fixum
ais was för unsere Rechnung verkauft wird.

10 Frenckel Zilliacus.

889 j. v. SNELLMAN- G. VONALfTHANJ5.11868
RA, J. R. Taubes samting

Väiborne Herr Generalmajor och Riddare.

Upprigtigaste, varmaste tack för alla lugnande anordningar och många
20 kärkomna bref. Var öfvertygad, att fåtaligheten af svar från min sida

berott endast af mycket arbete, bekymmer och trötthet, så att blott det
absolut nödvändiga afprivatkorrespondens kommit i fråga. Sedan min
hemkomst från Stt Petersburg led jag af dessutom af krämpor ända
intili julen.

Jag vågar knappt fråga, huru det ser ut med tillgången på brödäm
nen till öppet vatten. Vore allmogen i stånd att köpa, kunde mjöl fås i
Kuopio till 44 ä 46 mk mattan. Har befarai, att försäljning af kronans
mjöl i församlingarne, hindrar köp från Kuopio. Hade ej varit väl
dermed spara till våren — i s<ynner)het med försöljningen af hela mattor.

30 Man börjar klaga öfver utvandring från länet åt Wiborg. Ar det icke
möjligt att bereda nägon sysselsättning? Mera pengar till lån åt
kommunerna kan fås. Länetiden är på ett år, men anstånd skall fås för
hvad motsvarar färdiga osålda produkter och förluster. Export af staf
borde bära sig. Hoppas få frihet från exportafgifter. Vid handsågning
af bräder tager man här staf af bakarne. 1 sjelfva verket duga äfven de
smalaste dimensioner af tallgrenar. Till stufning jemte annan brödlast
borde de kunna medföras. Hopknippning kunde ju i nödfall ske på
lossningsorten, om vidjeband medföras7

Huru vårutsäde i tid skall fås fram, står i Herrans hand. Skrifvelse
40 afgår om afhemtande från Kristinestad af hafra. Skall försöka få ett

par tusen tunnor inhemtat kom ftän Kuopio. Resten måste lemnas åt
öppet vatten.

Wasa län gör största bekymmer. Ty der tager all säd slut. Vore det
möjligt att umbära de i Jakobstad upplastade 8 å 9 hundra mattor, vore
det en Iättnad i bekymret för sagde län.

Sedan detta den lO:e påbörjades, men afmellankommet åtliggande
afbröts mottog jag skrifvelsen till Fin<an>s Exp<editione>n om den
tillvexande nöden i Haapajärvi härad. 1 morgon föredrages den och
öfriga skrifvelser. Men hvad i Guds namn står att göra. Brobyggna

50 derna föda ganska få personer. Kärrutdikning är det enda användbara
utarbete — men endast för de starka och väl klädda. Slöjdarbeten för
män, om materal till gröfte väfnader saknas, finnas inga andra än
sågning af plankor bräder och släfrar. 1 öfrigt pottaska, hartz kåda.
Granplankor stå i England lika med furu. D:o bräder säljas väl i
Frankrike. Hufvudsak är exportörer. Slöjdbolagen äro idel skräp.


