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Kunna föga Verka och motverka enskild spekulation. Handiandena
derstädes göra intet. Det vore deras skyldighet att skaffa prisuppgifter
och andra notiser. De missbjuda för terpentin och hartz. 1 Wasa iän
betalas för förra 6 mk. 1 cirkulär uppgifna pris för tunnstaf gäiler ju
vara från 27 till 40 tumS längd — hVarföre äfven pris Varierar till 50 %.
Redan längesedan bad erbjuda lån för export af ifrägavarande varor.
Nu telegraferat derom — utan säkerhet dock, att Senaten går in pä
förslaget. Skulle pengar finnas, vore ingen nöd. Men tyvärr — allt är
snart siut.

Med Högaktning och vänskap 10

Joh. Vilh. Snellman
H:frs d. 13 Jan. 1868.
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HUB, JVS handskr’flssamling

Välborne Herr Senator och Riddare.
20

Med särdeles fägnad emottog jag i dag ett länge efterlängtadt bref af
Herr Senatorn — och går nu att punkt för punkt besvara detsamma.

Vära brödförråder: i Uleäborg den 17. Januari hos stadens trafike
rande: 3 312 Mat>to>r mjöl 3 080 tunnor räg 545 t<unno>r vanligt- och
1154 tunnor utsäde, (Riga) kom; införväntade 300 å 400 Mattor
(Ringvalls ifrån Åbo), hVarförutom några af de större husen, under
Veckan, gjort förfrågningar i S:t Petersburg och afvaktade svar för att
decidera sig. Ifrån Brahestad och Torneä Väntas uppgifterne i öfver
morgon; kändt är att köpmännen i förstnämnde stad läta transportera
mjöl ifrån Kuopio (frakt 6 f<inska> mark>), samt att ä den sednare orten 30

förråderne — betydligt hopsmultit. 1 Kajana fanns, vid denna mänads
början, circa 2 500 Mattor och t<unno>r, mera kunde, efter behof, fås
till ifrän Kuopio.

Kronans förråder äro visserligen redan hit och di transporterade,
men användt och förtärdt deraf endast en comparativ obetydlighet, par
hundra mattor eller sä.

försäljning kommer att ske först sednare på våren; äfVen fattig
Vårdsstyrelserne ämnade först då begagna sig af dem beviljadt tillständ
att erhälla mindre belopp till utminutering. Men sedan sjelfva tiilVaron
af Kronans 10 000 t<unno>r måste utöfVa en viss tryckning på mark- 40

naden; dock taga Vära Köpmän här nu 57 f<inska m<arb för mattan.
Utvandring af fullt arbetsföra personer, under tider som de närva

rande, är mycket svärt att förekomma. Församlingarne, på sätt Senator
Anteil torde kunna intyga, hafva ålagt si mycket stora offer för att
qvarhålla Familjer, barn, tiggare m. m. Annu hälla dammarne, men
fioden stiger — — —

Vårutsäde är det fasligt knappt med. 1 afbetalning pä kronolån fär
jag sä godt som ingenting. 1 Kemi omkring 200 tun<nor), uppköpte,
kanske litet mera; lika mycket fårjag i Limingo; 150 t<unno>r har jag af
gammait — Med dessa 700 t(unno>r (Maximum) måste till först de 50

aflägsnaste Orterne förses7
Det är bra långt till Christinestad, men det kan väl icke hjelpas. Ifrän

Kuopio kan jag förse en del af Kajana och Haapajärvi härader. Sä
längt bra, men icke tillräckligt.

Församlingarne sjelfve hafVa ock deponerat något — 100, 150 ända
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till 350 t<unno>r (Pidisjärvi) — och lika mycket finnes hos de bättre,
skuldfria hemmansegarene qvar.

Mattorne 1 Jaeobstad ämnade just anhålla om såväl dem som om de
i LeppäVirta qvarblefne. Wasaboerne hafVa så också redan lagt sig till
GoVenii 1 500 Mat<to>r som infröso i Kaskö, att icke tala om att de äro
närmare södra Finland. Men om förråderne äro slut der, sä måste Vi

väl dela med oss. Deflnitift Svar, närjag erhåller de begärde uppgifterne
ifrån städerne.

Sysselsättning, Arbete — midt om vintern en svår sak. Till och med
10 ängsdikningarne måste med denna månads utgång, till följe af mycken

snö, afstadna.
Uppmanar kommunerne att angifva lempliga Ailmänna arbeten —

harju 200 M<at>t<o)r för sådant ändamål disponibla. Visste det icke förr
än Antell kom, ty ansåg dem beviljade i afräkning å de af mig gjorda
förslagen. Sä 9 600 f<inska) m<ark> till mindre mossodlingar,1 deraf 1 600
f<inska> m<ark> redan hålla på att användas i Muhos församlingarne.
Om ock sjelfva arbetet utfaller sämre om vintern, sä är legan låg — det
kommer dä på ett ut — och om vären, efter fioden, putsar man litet upp
dikena.

20 Uleå Socken läter sina fattiga hugga ved. Enskilta personer i
Pyhäjärvi, Kärsämäki, Muhos, Pulkkila och mänga andra ställen,
skulle nog läta arbeta, om de kundefå rnindre lån — på hurudana Vilkor?

Sl5jder — i dag kom änteligen packlådan ifrån Wasa — tackar
förbindligast för profven, utaf hVilka jag redan utgifVit några åt
v<e>d<erb<örand>e handtverkare för att mångfaldigas. Att börja med
hafVa våra arbetshus erhållit sådana profver m. m. som jag före detta
förmått skaffa.

Afsättning, Export — se der Knuten, ja. Sannt att Våra trafikerande
icke göra sitt möjliga. Jag har gjort miit möjliga för att förmä dem till

30 större verksamhet — men det går trögt. 25 000 finska m<ark> Undsätt
nings-privata-medel fördelade, 4 å 5 000 genom Senator Anteli, sednast
25 000 af Statsmedel beViljade, att till Arbetshusen eller till hemslöjder;
Man lefver en tid dermed och lappar hålen i dammen — men fioden
stiger ändå — — —

Med utmärktaste högaktning och tillgifvenhet

Välborne Herr Senatorns
Odmjukaste tjenare

G. v. Alfthan
40 Uleåborg den 1$ Januari 186$.

IIÅt Herr Senatorn Antell öfverlemnat: En tablå öfver användandet af
Styrelsens anslag m. rn.; en prornernoria om importens otillräcklighet
samt möjligt behof af utlåning af 3 000 t<unno>r samt — förslag till
åtgärder för händelsen af en kommande missVext.I[

Gjort handlande Lundberg i Brahestad (Brorson till den förmögnas
te mannen på orten) Herr Senatorns telegraf proposition och export af
slöjdartiklar: svar afVaktas. Reser den 22 Jan<uari> till Kajana, sedan 1
till 9 febr<uari) heinina 1 Uleåborg.
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