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biaste Exportörer, ehuru de i början förlora på saken, tyckes icke hafva
emot att denna högvigtiga sak blefve definitift afgjord (Bergbom).

Med utmärktaste högaktning och uppriktig tillgifvenhet, har jag
äran teckna

Högädle Herr Senatorns
Odmjukaste tjenare

G. Alfthan
Uleåborg den 18 Januari 1865.
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408 YTTRANDE VID EKONOMIEDEFARTEMEN
TET 18.1 1865
RA, Senatens arkiv

dervid Senatorn Snellman först utiät sig — Och jemte det Senatorn,
som ansåg leverantörer till kronan icke böra göras lidande eller tvingas
till rättegång för fel begångna af kronans tjenstemän, samt äfven ville
ifista afseende på T. Tichanoffs1 söners beredvillighet att med erbjudan
de af högst fördelaktiga vilkor för kronan åtaga sig ifrågavarande 20

leverans, för sin del fann godt tillägga bemälde handelsbolag den
fordrade ersättningen af tjugufem mark för hvarje tunna af förenämn
de i Joensuu kronomagasin emottagna parti råg, att gå i liqvid emot det
af bolaget i ofvananförd måtto lyftade förskott af tjugufemtusen mark,
hvarom Guvernören i Wiborgs län ägde draga försorg och dervid
tillika tiilse att återstoden af förskottet blefve till landtränteriet behö
rigen återlevererad och i räkenskaperne observerad, ville Senatorn
hafva Guvernören i Kuopio län anbefaldt, att låta vid domstol i orten
anställa laga undersökning beträffande magasinsförvaltarens ofvanbe
rörde förfarande såväl vid emottagandet af ifrågavarande råg, som 30

densammas, vårdande i magasinet, samt om förloppet hos Kejserliga
Senaten anmäla jemte insändandet af de i ärendet tillkomne undersök
ningshandlingar, ägande GuVernören hos Senaten föreslå huru ifråga
varande rågparti, hvilket derest sådant ej redan skett, borde för
kronans räkning i magasinets räkenskaper observeras, skulle sedan
detsamma numera tagit skada, med minsta förlust för kronan använ
das och derjemte komma länets behöfvande allmoge till godo.
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409 C. K E. STJERNVALL-WALLEEN - 1 V.
SNELLMAN 21.1 1865
HUB, JVS hanäskrftssarnling

S:t Petbg d. 9/21. Jan. 1865.
Högädle Herr Senator,

Sedan Grefve Armfelt såväl i privat som officiel väg meddelat Gene
raigouvernören Hans Majestäts bifali till Finance Komitns framställ
ning i vår peningefråga, hade jag ingen anledning förmoda att Baron 50

Rokassowsky icke genast ville meddela resultatet till vär Finance Chef.
Törhända har detta äfven numera skett

Som här öfverenskommet var, erhöil Senaten nu endast svar å dess
senaste framställning angående, deposition af 4 millioner Mark. Vi
önska snartnog vara i tillfälle att meddela den Kejs<erliga resolutionen


