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tag som i betydlig mån förädiar råmaterialet (successive ifrån stattor
och rötter till tjära, terpentin och kamfin, ett slags lysolja), att såvidt
möjligt är uppmuntras.

2:do Pulkkila kapeli, der fabriken skulle anläggas, hör till de mest
nödställde församiingarne i länet och skulle genom den ifrågavarande
anläggningen ej mindre direkt undsättning beredas för orten utan äfven
allmogen möjligtvis sjelfföljande exemplet, förfullkomna sin tjärebrän
ning, och

3:io Ar penningebristen sä ailmän, att enskilte medel allenast med
10 största svårighet, om alls för närvarande, kunna erhållas till bedrifvan

de af äfven den bästa och säkraste affär.
Om således någon uppmuntran å statens sida härvidlag kunde

komma i fråga, sä utbedjer jag mig att Herr Senatorn med ett par ord
benäget ville underrätta mig derom. Ett allt ännu odisponeradt och i
räkningarne balancerande anslag af 3 000 R<u>beb, beviljadt 1862 för
en enahanda ansökning af Arkitekten Lindqvist, kunde härtiil använ
das.1 Våren nalkas med stora steg och drifvorna minskas dagligen under
inilytandet af 10 ä 15 ¾ C<elsius värme i skuggan, med föret är det
totait slut och posterna blifva 48 timmar efter. Ailmogen har försedt sig

20 med både utsäde och brödföda samt lefver igen upp i förhoppningen
att änteligen fä se en god skörd.

Landtdagsmännen hemväntas och länge lär det väl icke dröja förr än
man får fulit upp att göra med att sätta de många, vigtiga besluten i
verkställighet. Herr Senatorn nämner uti någon af sina uppsatser till
Alkmänna> Tidningen om länerepresentation; förunderligt att fråga
härom icke väckts vid landtdagen. Med sina gamla tingslag, sin nya
kommunalförfattning och en tiilkommande länerepresentation kom
mer det Finska folket icke att behöfva bekiaga sig öfver brist på
elementer till sjelfstyrelse.

30 Inneslutande mig i Herr Senatorns vänskapsfulla hägkomst, har jag
äran teckna mig, med utmärktaste högaktning och uppriktigaste
tillgifvenhet

Högädle Herr Senatorns
Odrnjukaste tjenare

G. Alfthan
Uleåborg den 23 Apr. 1864.
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Senator Snellman
Helsingfors.

Tillfölje af Generalguvernörens i dag erhållna befallning är jag 8 Maj
om aftonen i Helsingfors.

Edvard Neovius
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