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hemman, tilifölje hVaraf tillstån% till fabrikens anläggning måste
sökas i Senatens Ekonomi Departement. Nu som detta sednare,
författningsenligt, icke är förbundet att före än inom 3 månader afgifVa
svar och sökandarne icke kunna Vänta sä länge om alis någonting skall
blifVa utaf hela saken, sä hafVa de Vändt sig till mig med förfrågan,
huru denna sak skulle kunna arrangeras. De mäste med första ångbåt
få in sin koppar, samt genast när marken biir bar, Vidtaga med
ätskillige arrangementer, för att blifVa färdiga och icke försumma
konjunkturen.

10 Förlitande mig på Herr Senatorns mig hittils beVisade Välvilja,
lofvade jag att priVatim förfråga mig hos Herr Senatorn, huruVida
någon anledning vore förhanden att deras anhällan kunde afslås, pä
det att de, — i händelse sVaret, hVilketjag Vågar utbedja mig sä fort Herr
Senatorns strängt anlitade tid medgifVer, utfölle gynnsamt, — utan
tidsutdrägt kunde göra sina förberedelser. Härom får jag nu säledes
ödmjukast anhålla, bedjande om tillgift att jag sä ofta faller besVärlig
mcd mina länga bref.

Det är ledsamt att brännVinsmedlen skoia blifVa sä skingrade — men
böndeståndets medgifvande kunde kanske icke för mindre erhåilas.1

20 Kanske Komrnunalmedlen ännu kunna Väl användas? För att litet
förbereda Vår ailmoge till sädana bestyr, har jag gått i författning om
organiserande af Mossodiingskomiteer i Socknarne, som komma att
förvalta och anVända det årliga anslaget af 2 400 Rubel till mindre
Mossodiingar, samt genomdrifVit i Hushällningssäliskapct att uppma
na ailmogen till biidande af hushållsgillen på landet.

Vintcrn Viii icke gifVa mcd sig och Uleä elfhar ännu icke skjutit. Man
Väntar med otälighet pä »Ijo marknad» och jag belägras af allt möjligt
folk. som anhäller om tillstånd att derstädes få afyttra hemlagad mat,
och hembrygt öl, och hemuppdragen toback och hemVäfdt bomullstyg

30 &c. 0 den näringsfriheten, när skola vi dä äntligen fä den!
Mcd utmärktaste högaktning och uppriktigaste tillgifvenhet, har jag

äran teckna mig Högädle Herr Senatorns
ödmjukaste tjenare

G. Alfthan

P. S. En viss artikel i F<inlands Mlmänna> Tidning har äfven här
gjordt ondt blod.
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Högädle Herr Senator.

Betygande min tacksamhet för Herr Senatorns ärade skrifveise af den
27 Maj, angående tillständ för anläggande af beckbruk, måste jag
tillika bedja om ursäkt för besväret härmed, men sjelfVaste vår erfarne
Landssekreterare Pentzin ihägkom för tilWället icke Kejserliga brefVet

50 af den 2 Dec<ember) 1806.
Efterkommande Herr Senatorns önskan skyndarjag att upplysa, det

rågbrodderne, sedan nederbörd och varmare väderlek numera inträf
fat, i allmänhet se lofvande ut, äfvensom kornsådden häller på att
försiggå under gynnsamma förhållanden. Mcd utsäde hafVa vi kommit
skäliger väl tillrätta, ehuru visserhgen en och annan stackare här och
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der icke haft hela sitt behof. Men betänkiigare har det sett ut med
kreaturfodret, som tillfölje af den länga kyliga vären, på en del ställen
tog siut, man djuren kunde utsiäppas på bete; man har fått tillgripa
halfrutten haim ifrån taken. Inom Haapajärvi skola hästarne vara
ytterst usla och kokreatur hafva af vanvård och foderbrist störtat till
och med i Lumijoki. Brödföda förråderna började redan blifva något
knappa i städerna, men numera hafva allenast till denna stads hamn
fem fartyg med spannmål inlupit.

Sedan ränteriets redovisning för 1863 öfver ansiaget till Pelso
dikningen blifvit uppgjordt, utvisade sig en oväntad behållning af 10
14000 Mark — utaf de äldre ansiagen. Det nya ansiaget af Mark 10000
fär väl ändock användas, utan att jag behöfver särskildt hemställa
derom? Med 24 000 Mark kunde Pelso dikena nästan slutföras och det
är för kronan förmänligare om arbetet fortgår oafbrutet. Det begynte
den 7:de dennes och den 4 Juu vidtager Pelso-undersökningskommis
sion sina arbeten.

Mot hösten torde några mindre anslag till allmänna arbeten ännu
blifva nödvändiga. Utaf de 60 000 Marb ifrån Bankens Undsättnings
fond har jag allenast 4 000 qvar och äfver dessa taga snart en ända,
men kanske vi siä oss ut utan att begära mera. 20

Central Undsättnings komitns Redovisning för de enskilte föräring
arne upptages, såsom definitift afförde, några hundra rubel till papper,
tryckning af Circulairer, reversaler, skrifvarehjelp m. m., som nog
behöfts då vi haft att fördela kanske öfver 135 000 R<u>b<e>l Silfv<er
emellan 65 församiingar och i medeltal 2 gånger fått återsända deras
redovisningar för att rättas. Då många af C<entrab U<ndsättnings>
Kom<itns) ledamöter med 100 R<ube>l och derutöfver bidragit till
gåfvorne, så gick en yttermera beskattning af dem till förmån för
uppräknade utgifter icke an, men månne icke styrelsen kunde återställa
dessa penningar och öfvertaga tryckningen af siutredovisningen, som 30
blir något vidlyftig?

Utbedjande min slutligen Herr Senatorns meddelande, huruvida icke
af i ränteriet deponerade medel någon del kunde deponeras i För
eningsbanken, har jag äran teckna mig, med utmärktaste högaktning
och uppriktigaste tillgifvenhet.

Högädle Herr Senatorns
Odmjukaste tjenare

G. Alfthan
Uleåborg den $ Juni 1864.
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dä Senatorn Snellman yttrade; — att Senatorn för sin del fann
billigheten tala för den af Generalguveniören gjorda framställning att
personen af ryska alirnogen, hvilka rned pass till Finland ankommit
och här qvardröja utöfver den för deras vistelse i detsamma bestämda
tid, skulle af härvarande myndigheter, emot passets aflemnande, förses 50
med tillståndsbevis att inom viss i beviset utsatt tid fritt begifva sig ur
landet och endast, om sådant af den icke efterkomrnes, vara underkas
tade påföljden att i vanlig ordning med fångskjuts bortsändas; och
ansåg Senatorn några synnerliga olägenheter af en sådan anordning ej
heller vara att befara.


