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HUB, JVS handskrftssarnling

Ärade Bror.

Med dagens post insänder jag till K<ejseriiga Senaten en und<erdänig
berättelse om alla i länet med anledning af missvexten vidtagna
åtgärder samt jemväl en und<erdänig framställning om anslag för
Tavastehus län ur undsättningsfonden. Jag har begärt 100 mattor

10 rågmjöl och 1 000 mark, med rättighet att deraffå, utan hemställan för
hvarje gäng, men emot redovisning, använda 40 mattor mjöl och
peninge,anslaget. Jag begärde mjöl emedan denna vara för närvarande
är den bästa undsättning, men skuile det för kronan vara lägligare att
hela ansiaget utgifves i kontant, som dä torde motsvara 6 000 mark, så
vore vi äfven dermed belåtne, emedan efter navigationens öppnande
mjölpriset antagligen faller och det då skall blifva möjligt att för
drägligt pris ställa mjöl på de orter der undsättning behöfves. Det af
mig begärda anslaget borde ej anses1 vara öfverdrifvet då dermed ett
helt iän skall bispringas. Med anslaget skalljag pligtskyldigast på bästa

20 vis hushålla.
Tack för uppmaningen att till Gen<erab Guvernöre)n inberätta om

lotteri mjölet. En sådant berättelse afgick med senaste post.

Med vänskap och högaktning
H. Molander

Tavastehus d. 6. April 1868.

P. S. Jag kan ej underlåta att uttala mina bekymmer öfver sjukligheten
ocl dödens härjningar inom denna stad, och tyvärr öfverallt i länet.

30 Jag vill endast säsom exempel anföra Länestyrelsen underlydande
betjente, bland hvilka inom par dagar afiidit Slottsbefallningsmannen
och en Landskanslist. Hvardera våra Vaktmästaren ligga för döden
sjuke och på korrektions inrättningen äro Bokhällaren och sju vakt
knektar sjuke, sä att vi nödgats antaga tre extra vaktknektar. 1 dag
anmälte man att Vice Landskamreren är sjuk. Gud gifve ett lyckligt
slut åt detta elände.

40 950 r 5. THILN - J. V. SNELLMAN 7. IV 1868
HUB, JVS handskrflssam1ing

Högtärade Broder!

För en timme tillbaka återkommen ifrån Nyslott, dit jag var rest för att
personligen ombestyra Kuopio läns proviantering, skyndar jag att till
telegrammet tillägga nägra ord.

Telegrammet derom att mjöl ifrån Lauritsala kan uppläggas i
Nyslott, kom mig tillhanda sedan andra åtgärder af mig blifvit redan

50 vidtagne, ocl sak samma var det äfven, tyjag skulle ej kunnat anskaffa
foror till Nyslott, af orsak att Sääminge socken redan är på frakt;
Kerimäki med dåliga hästar kunde endast genom hotelse om trans
portskjuts förmäs att föra 319 T<unn)or Riga råg till Joensuu. Som
telegrammet uppgaf voro igär då jag afreste ifrän Nyslott 100 mattor
mjöl bortackorderade till Taipale och under veckan hoppas jag ytter
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ligare cirka 300 skola kunna placeras i Rantasalmi och Jockas, men
troligen på Taipale, då vägastråterne dit leda genom hvardera närnnde
socknar. Skulle snart långvarig blida intreffa, sä blifver ali transport
omöjiig, rneii i det fallet gä isarne, med afseende å den tunna kärnisen
tidigt upp. Några dagars blida deremot med derpå följande1 köld gör
isarne ännu bättre farbara. 1 utbyte emot de ifrån Nyslott till Joensuu
afsände 319 t<unnor råg görjag anspråk pä omkring 250 mattor mjöl,
hvilka, om sjöarne gå tidigt upp, kunna ditkomma med öppet vatten,
men i rnotsatt fali kunna de transporteras iängs isen. Ofvaniiämnde
mjöl är bestämdt till fattigarbeten för att ej dertiil begagna groende råg 10

ifrån Kristina och Heinola magasiner.
Till fattigarbeten kommer att behöfvas minst 1 500 T<unn>or råg; jag

begärte till en början endast 200 att användas om sä behöfves förän
marken blifver bar. Brödföda åt den besutna befolkningen torde nog
behöfvas; ehuru jag tillrädt kommunalförvaltningarne att derom an
hälla, då ej annat hjelper. Men nu genast måste fattigvårdsstyrelser få
spanmålslån på fördelaktiga vilikor för att kunna lifnära alla sjuka och
kraftlösa, hvaraf finnes mycket i östra delen af länet. Dertill äro
Nyslott handlandes upplag afmjöl ytterst klent och det kan intreffa att
råg mäste ifrän magasinet försäljas. 20

Häraf ser Du min broder, att förråderne i länet ej kunna anlitas för
att bispringa andra län. Det i magasinerna befintiiga vårutsäde blifver
otillräckligt. Ursäkta slarf, men tiden är kort.

Med fullkomlig högaktning och vänskap tecknar jag

Min Högtärade broders
Odmjuke tjenare

1. S. Thilen
S:t Michel den 7:de April 1868.

30

951 C. K E. STJERNVALL- WALLEEN - J. V.
SNELLMAN 9.IV 1868
HUB, JVS handskrftssarnling

Välborne Herr Senator,

Ä ärade skrifvelsen af d’en> 4 April skyndar jag meddela att dröjsmälet
till hösten icke var förenligt med god sed eller med verkställigheten af 40

Majoritetens åsigt i finans frågan. Tjenstledigheten till Juni mänad är
häraf en consequens, dä rättigheten till pensionen i Civil Statens Enke
och Pupiil Kassa skulle bevaras.

Hade Herr Senatorn benäget velat Iyssna till min offta upprepade
anhällan om utredning af den finansiela stäliningen ö/’erhuJi’ud under
det tillgångarne voro sä starkt anlitade, hade den nu yttrade saknaden
öfver en fullständigare1 motivering i Protocollet, törhända icke gifvit
Herr Seiiatorn anledning till änger.

Att nöden stiger under det osäkerheten för årets skörd fortfar att
bekymra, är en lika förutsedd sak som att krono utskylderne dåligt 50
komme att ingå. Det är icke sen i går jag sökt fästa uppmärksamlieten
vid det önskliga, det kloka och nödvändiga att i tid företaga indrag
ningar och besparingar i Statsutgifterne, då landet saknade tillgångar
till större production. Man har föga lyssnat härtiil och förlitade sig pä
bättre inträffande skördar. Nu stär va-tout på ett kort och jag


