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Kuopio anbud, att, när sä tränger, utbyta Svenskan mot Finskan. Dina
vänner hafva den igenkännt Ditt patriotiska tänkesätt.

Nyheter finnas här för stunden inga att meddela. Dock den fägnan
de, att man i Petersburg icke tror på krig.

Langenskiöld har dessa två senaste veckor varit något bättre. Säkert
hopp finnes tyvärr ännu icke, men dock något — och det är under dessa
förhållanden mycket.

Med sann Högaktning och Vänskap undertecknar jag
Din

tacksame Broder och tjenare 10

Joh. Vilh. Snellmar,

P. S. Natten mot Fredagen d<en’ 8 nedbrann Teaterhuset! det nya,
stenhuset, Brors skyddsling. Det är ängsligt nog. An sorgligare är att
tillägga, att freden ännu är osäker, försvarsanstalter och soldatuppsätt
ning i landet deremot nästan säkra. N. 3. Brefvet försenadt, datum
ändradt och detta P. S. den 9:e tillagdt.
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HUB, JVS hanäskriftssamling

Högädle Herr Senator!

Baron Rokassowsky har äfven här förordat Senatens hörande öfver
Ständernas sammankallande för frågan om de föreslagne försvarsåt
gärderne; men till denna stund är ännu icke afgjordt om vära indelta
bataljoner med värfvadt folk böra förökas eller till deras nuvarande 30

belopp sammandragas och om Finland till den förökade kostnaden af
truppens underhåll billigtvis bör bidraga, dä kriget uppstår för en sak
som icke har landets sympatier. 1 morgon komma dessa frågor af
Kejsaren att behandias och vi äro alla ense om att iakttaga hvad lag
och försigtighet bjuda.

Adresshistorierne äro bedröfliga. De ådagalägga partistridigheter,
framställa landet i en tvetydig dager så väl inför utlandet som inför
kejsaredömet och vittna om en inskränkt politisl blick samt iaktta
gande af större grannlagenhet emot vissa utländska magter än emot
landets egen Regent. Såsom god Finne är jag bekymrad för de följder 40

jag häraf befarar för landets intressen.
Landtdags-kallelsen, som är affattad i vanlig form, ligger här redan

f’ärdig gillad i afvakten på tillräckligt antal beredda ärender för att
allmängöras. Grefve Armfelt har för afsigt att meddela densamma
Herr Senatorn, innan den undertecknas af H. M:t. Kejsarens tal till
ständerna vid landtdagens öppnande är ett vigtigare document, om
hvars innehåll det vore af högre vigt att öfverenskomma. Derom villjag
i dag bereda tillffille.

Med fullkomlig högaktning har jag äran ftamhärda
50

Högädle Herr Senatorns
ödmjukaste tjenare

Em. Stjernwall.
S:t Petbg d. 8/20 Maj 1863.
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P. 5. Baron Rokassowsky hoppas kunna ätervända till H<elsing>fors
nästa Lördag med då afgående Ångbåt. Kejsaren som icke kan
dagtinga om någon tillgifvenhets-adress påskyndar äfven icke landt
dagskallelsen för att erhålla en sådan.
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27.V 1863

10 RA, JVS sainling

Uleåborg den 27 Maj 1863
Senator Snellman!
Helsingfors

Käre Broder!

Dina kärkomna vänskapsfulla skrifvelser af den 4 & 8 denne>s har jag
pä sina tider haft nöjet emottaga, men som jag varit upptagen i Ijä af

20 tjärmarknaden derstädes, så harjag ej förut varit i tillffille att tillskrifva
dig.

Wid sednaste stockAuktion gjordes inga anbud, emedan minimipri
sen ansägos för höga. Uppgift på minimipriserna skall jag med mitt
nästa lemna dig, sävida jag kan erhälla utdrag ur protokollet.

Såsnart den påtänkta ansökningen om stocklefverans realiserar sig,
sä sänder jag dig äfven en afskrift deraf. Som ingen utsigt för dess
antagande nu finnes har man ej brådskat dermed.

Du torde känna till Baron Langenskjölds skrifvelse af den 30
Oktober 1859 till åtskilliga hus i åtskilliga städer, hvilka skrifvelsergif

30 vit anledning till Ångsågars byggande vid Kemi och Torneä Elfsmyn
ningar, grundade pä stock från Kemi elfsdal, lefvererad vid elfsmyn
ningen till 2 1/2 Kop. Kubik foten och så mycket derutöfver som den
högstbjudande ville erlägga i skatt till kronan, då nu, sedan sägarne
blifvit uppförd man häller på högre priser för stocken i skogarne, så
torde det ej vara underligt om man kan förarga sig öfver sådant. Hvad
afverkningen och släpningen samt flötningen nu kostar torde forststa
tens räkenskaper öfver de 3 000 stammar vid Ijå & Kemi elfs mynning,
som Kronan i år Iefvererar utvisa.

Hvad mitt yttrande om Baron Wrede beträffar så får jag, som ett
40 exempel, nämna, att pä mitt påstäende att stocken i våra nordliga

skogar är olik den som fås ifrån skogarne i Wiborgs iän, såtilivida, att
stocken här vanligen är behäftad mcd ruttna Qvistar och Kärnsprickor,
svarade Baronen, att det vore en särdeles naturens nyck, om ej en stock
af samma dimensioner vore i alla afseenden lika här som i Wiborg; är
detta Klokt yttrat af en Chef för forstVäsendet i landet?

Hvad sleepers aifiiren beträffar kunde jag väl förmoda att det var
utan grund, emedan det är otroligt att man med större fördel kunde
använda skogen till sleepers än plankor.

Aktiebeloppet för de här tecknade aktierria å Uutiset har Willgrn
50 godhetsfulit lofvat indrifva.

De underrättelser, som jag möjligen kommer att gifva dig härifrån
kan du fullkomligt lita pä, emedan jag ej konmer att skrifva nägot,
hvarom jag ej är fullt öfvertygad eller hvad jag ej kan styrka.

Som min tid ej medgifver att bivista landtdagar, sä tänker jag afböja
valet af mig, om ock sådant skulle komma i fräga.


