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mark inom månadens utgång skola inlefvereras. Känna ombudsmän
nen detta eller skall Hypoteksföreningen derom underrätta dem?

Häradshöfding Krogius

211 YTTRANDE VID EKONOMIEDEPARTEMEN
TET 12.XII 1863

10 RA, Senatens arkiv

då Senatorn Snellman först yttrade sig sälunda: — De inkomster
Kronolänsmännen öfverhufvud hafva äro otillräckliga för deras
nödtorftiga bergning, och som i synnerhet deras ordinarie lön är så
ytterst knapp, mäste följden af detta förhållande vara ett allmän
missbelåtenhet väckande bemödande att på allmogens bekostnad öka
de extra inkomsterna, hvaröfver ocksä klagan försports såväl frän
Länsmännens egen som från allmogens sida.

Då det vore af stor vigt att detta förhållande upphörde och att
20 Kronoläns,männen, hvilka stå i sä nära beröring med landets inne

vånare, och efter hvilkas beteende i tjensten alimogen sä lätt bedömer
styrelsens öfverhufvud anda och verksamhet, i afseende ä sin utkomst
blefve försatte i en oberoende ställning, önskade Senatorn gerna att för
dem föreslå sådan löneförhöjning, att detta ändamål kunde Snart
vinnas; men som i följd af dessa tjenstemäns stora antal härtili skulle
erfordras ett för närvarande för statsverket alltför betungande anslag,
ansäg Senatorn löneförhöjningen böra ske efterhand och ville derföre
underdånigst hemställa, huruvida icke samtlige Kronolänsmännen i
lardet kunde enhvar tilläggas till en början i löneförhöjning tvåhundra

30 mark, samt Senaten Nådigst bemyndigas att med afseende å statsver
kets tillgångar under loppet af nästkommande år bestämma tiden,
hvarifrän den föreslagna löneförhöjningen finge utbetalas och borde
Senaten tillika utbedja sig Nåden att få framgent till Hans Majestät
inkomma med underdånig framställning angäende ytterligare förbätt
ring i sagde tjenstemäns lönevilkor.
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Keppo den 14 Decemb. 1863

Kära Sväger!

Jag har härförinnan för dig omnämnt min stora förlust på en spanmäls
last, som jag i Compagn>ie med Handlanden i Ny<Karleby G. M.
Hedström sistledit är införskref, derigenom att det fartyg som var
befraktadt för lasten fick sjö skada och hamnade i Calmar, hvarest

50 lasten försäldes af H:r Kruger (rysk Consul.) Denna Herres, (hvars
firma är Kruger & Jennings) godtyckliga förfarande med wår egendom
är högst oförsvarligt och har gifvit 055 full anledning att mot honom
väcka rättegång. Vi hafva blifvit anvista vända oss till General
Guwernören föratt i Ministeriel väg utverka ätal och fordrings anspråk
emot nämnde H:r; Men vi äro mycket osäkra om den vägen är den


