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souscrire et aux quelles nous autres Russes nous ne consentiront
jamais» etc. etc.

Jag ämnar resa härifrån den 2.114. november och hoppas vara
framme i St. Petersburg den 5.117. Kejsaren har återsändt Herrar
Journalisters petition utan att ifista nägot afseende på den.

Med fullkomligaste högaktning har jag äran framhärda

Högädle Herr Senatorns
Odmjukaste tjenare

10 Alex. Armfelt

194 YTTRANDE VID EKONOMIEDEPAR TEMEN
TET 28. X 1863
RA, $enatens arkiv

dä Senatorn Snellman, som först yttrade sig, — ville, innan vidare hän
tillgjordes, hafva Guvernören i Wiborgs iän anbefaldt att, sä fort sig

20 göra låter och under iakttagande af nödig hemlighet, låta uppgöra
förteckning ej mindre pä antalet af de lägenheter, som på anfördt sätt
genom auktion frångått sökanderne jemte uppgift å beloppet af
auktionsskillingen derföre, än ock sädane lägenheter, hvilka tilläfven
tyrs förmodas ytterligare komma att för bnistande löseskilling till
kronan sälunda de närvarande innehafvarene affiändas, samt tillika
undersöka om och till hvilket antal de förre äboerne jemte familjer
derigenom råkade uti en mer eilen mindre betryckt lefnadsställning,
hvarjemte Guvernören borde, med insändandet af denna oc1 annan pä
saken tilläfventyrs verkande utredning, hos Kejserliga Senaten anmäla

30 huru Guvernören, med afseende å förhandenvarande omständigheter,
ansäge förliållandena pä ifrågavarande gods i närmaste framtid kom
ma att utveckla sig.
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Högvälborne Herr Grefve!
40

För Högvälborne Herr Grefvens vördade meddelande af den femtonde
dennes får jag aflägga min ödmjukaste tacksägelse. Innehället bekräf
tar, hvad jag väl vet förut, att intet får tros af, hvad i denna stad
berättas.

Jag får, för att reparera tidigare1 försummelse, äran tillägga en
lyckönskan till den utmärkelse, Högvälborne Herr Grefven fått mot
taga. Huru sällsynt den än mä vara, den är dock en ringa sak mot Herr
Grefvens förtjenst om ffiderneslandet genom landtdagens och thronta
lets tillstyrkande.

50 Huru förvirrad denna landtdag än ser ut, framtiden skall väl bota
dess brister. Tyvärr synes dock min spådom besannas, att, när den
kommer till reela ärenden, röjes den aldra vidun<der>ligaste okun
nighet. Så har skett i fråga om garantin för Hypoteksföreningens lån;
och samma folk, som i ett decennium ropat ve öfver Ryska myntets
tvångskurs här i landet, tvekar nu genom sina representanter att afiysa


