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throntalet;
4:o Att läktaren ofvanom thronhinmeln till dennas bredd ungefär

får täckas med ett draperi, och i detta Finlands vapen infattas.
Mitt enskiida tillägg till denna fjerde punkt är den förmodan, att

vapen och draperi, såsom dekorerande en mindre upplyst del af salen
och biidande fond, icke torde genom ffirgläggningen komma att alltför
bjerrt falla åskådaren i ögonen.

Jag skall till yttermera visso draga försorg om, att saken bringas till
Hans Majestäts kännedom, säker att beslutet vinner approbation.

10 Detta hindrar derföre icke, att frågan får allaredan anses såsom
afgjord.

1 öfrigt, emedan formligt kontrakt är obehöfligt, men Herr Hofmå
larens skriftliga begifvande till vilkoren saknas, beder jag ödmjukas
att blifva behedrad med ett bref, upptagande: att, sedan resan hit blifvit
godtgjord med 00 Mark, endast det öfverenskomna honorarium 12 000
Mark återstår att erlägga.

Med utmärktaste Högaktning och Vänskap har jag äran underteck
na

Högädle Herr Hofmålarens
20 ödmjukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman
Helsingfors den 2 Oktober 1863.
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30 Guvernören i Wasa.

Högvälbome Herr Baron!

En stackars bonde från Alajärvi kapeli i Lappajärvi socken inlemnade
för ett par veckor tilibaka till Senaten en skrift af ungeffirligt innehåll:
att Hans Majestät mätte gifva skriftens undertecknare anstånd med
betalningen af deras skuld för erhållen spanmål till köpmännen i länets
städer.

På denna anhållan kunde naturligtvis icke fästas något annat
40 afseende, än att den påskyndade Senatens Länestyrelsen meddelade

beslut, att tillåta omsättning af de åt importörerna gifna förskotterna
till ett belopp af 240 000 Mark.

Nu infinner sig samma bonde, som emellertid varit hemrest, med här
bilagde skrift. Dess inlemnande till Senaten skulle blifva utan påföljd;
och jag vidtager derföre utvägen att sända densamma till Herr Baron.

Auktioner öfvergå som bäst de arma menniskorna, och deras boskap
säljes till 4 å 5 rubel stycket. De måste hjelpas, om möjligt.

Den, som så hårdt ansätter dem, skall vara en handlande Äberg i
Wasa. Haf godheten tvinga honom att omsätta, hvad han af dessa

50 bönder har att fordra. Skulle de 60 tusen rubierna redan vara dis
ponerade, skola dock pengar fås, blott Herr Baron vill vara god och
officielt yrka derpå.

Förlät mig, att jag säger det: men det är mig omöjligt att i Senaten
föresl åtgärder, så länge Herrar Guvernörer icke anse några sädane
behöfiiga. Och det synes dock, som skulle de vara påkallade, då hela
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menighetens egendom gär under klubban.
Förhållandet hedrar icke rätt Wasa läns handiande. De hafva sämst

betalat kronan, men äro de enda hittilis kända som låta utmätningar
öfvergå a11mogen.I De torde väl kunat taga för gifvet, att Regeringen
icke hänger dem, om de icke betala sina förskotter på dagen, förutsatt
att de kunna uppvisa utkrediteringar.

De i den bilagda skriften uppfgifna mjölmattorna m. m. beteckna
hvars och ens hela skuld äfven till andra köpmän än Åberg — jag tror
i Jakobstad. Skulle det icke gå an, att sända Herr Hannuksela på en
restransakning till Alajärvi och till andra hårdt ansatta orter. På grctnd 10

af den kan sedan i Senaten begäras ökadt anslag för omsättning af
förskottema. Thodn i Jakobstad är en bland dem, som utkrediterat
villigt och mycket. Alla sådane hedersmän och deras skyddslingar böra
efter förmåga hjelpas. Men det måste ske hastigt. Annu en gång: haf
den godheten att vidtaga någon snabb åtgärd för dessa stackare i
Alajärvi.

Med utmärktaste Högaktning har jag äran underteckna

Högvälborne Herr Baron
(Datum) 20
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Högädle Herr Senator!

En liten utllygt till Carlön, för att besigtiga lotshamnbyggnaden
derstädes, har förhindrat mig att med omgående post aflägga min 30

uppriktiga tacksägelse för Herr Senatorns ärade skrifvelse af den 21
September och handbref af den 28 i samma månad.

Den numera vidtagne åtgärden att utbyta Kronans utländska Kom
emot allmogens inhemska, torde göra direkt uppköp utaf detta sednare
öfverflödigt. Åtminstone har jag tänkt uppskjuta med framställningen
härom, ända tills resultaterna utaf ofvannämnde åtgärd börja visa sig
och det utredes, huru mycket, genom infiytande räntespannmål och
inbetalning på lån, biir disponibelt.1

Angående de utestående Kronolänen är beräkningen uppgjord och
äfven sjelfva framställningen uppsatt, men den hinner icke renskrifvas 40

och expedieras förrän med nästa post. Resultatet är i Korthet sådant,
att utaf inalles 38 603 tunnor spannmål, 28 922 äro till betalning denna
höst förfallne, deraf öfver 20 000 t<unno>r uti Salo och Haapajärvi
härader. Mitt förslag gär ut uppå att låta Kemi och Kajana härader,
som hafva medel, betala med penningar; att bevilja genereit anstånd
med återbetalningen åt nästan hela Haapajärvi och en del af Salo
härader, hvaremot Kustorterna och öfrige mera eller mindre behållne,
ägde att åtminstone inbetala Korn-lånen och det in natura, för att få en
utsädesreserv.

Med undantag af ett par handiande (Grönholm härstädes och 50

Govenius i Torneå), som inlemnat 10 ä 15 reverser till utsökning, hafva
inga andra ännu börjat pressa allmogen. Detta är för obetydligt, för att
motivera någon framställning till Senaten, men längre fram får jag
kanske komma in och anhålla om anstånd för några låntagare,1 specielt
tänker jag härvid på handelsbolagets utkreditering af circa 2 000


