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utgift af ilere hundratusen rubel päföras vår Budget så vet jag icke om
Herr Senatorn eiler nägon annan Kan åtaga sig ansvaret för reformens
genomdrifvande. Härom torde Grefve Armfelt i dag förfräga Herr
Senatorn.

Jag reser imorgon pä 14 dagar till Frankrike; sista dagen i Päsk
veckan är jag här äter, om Gud sä viii!

Med fulikomiigaste högaktning har jag äran teckna mig

Högädie Herr Senatorns
ödmjukaste tjenare 10

Em. Stjernwail
S:t P. den 8 April 65
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HUB, JVS handskriftssarnling

Högtärade Broder!
20

Fattiga och tröga äro vi härborta kanske i högre grad än pä många
andra orter i värt fosterland, och icke sä liten möda har det derföre
kostat mig att hos mina kära S:t Micklare bibringa öfvertygelsen om
fördelen af en snabb korninunikation. När nu gubbarne ändtligen äro
väl vakna och omvända, sä vilja de framåt med stormsteg ocl denna
deras ifver aktar jag mig nog att stäf]a. Ett bolag, hvars aila aktier
redan äro tecknade, har bildat sig för uppköp af en, hufvudsakiigen för
boxering, beräknad ängbåt, hvilken kommer att underhåila kommuni
kation emellan S:t Mickels stad och Wiborg; boiagets statuter äro
redan uppgjorda samt till fastställelse inlemnade; man korresponderar 30
om båtens anskaffande samt hoppas fä den glädjen att under instun
dande sommar se den börja sina turer. Du ser häraf min egen Broder
att äfven vi vilja blifva menniskor samt börja ett friskare Iif, och ej
såsom hitintilis kräla ofta nog 3 iänga veckor emellan S:t Mickel och
Wiborg, dä Vår Herre ej iåtit alla dc vindar biåsa, som en segeibåt
behöfver för att genom den krångliga farleden hamn i vår af
Kejserliga Senaten och den öfriga menskligheten bortglömda stad. —

Nu återstår oss att erhälla penningar och för detta ändamäl afgår mcd
dagens post till banken en anhållan om ett Iån af 32 000 mark. Jag är
derom öfvertygad att Du, min broder, i anseende till det goda 40
ändamälet för hvilket peliningarne belönas, ej sätter Dig på tvären och
det så mycket mindre som ett afslag oviilkorligen aflägsnar företaget på
många är, hvilket skulie undertrycka vära sträfvanden för en förbätt
rad ladugårdsskötsei. hvars höjande hufvudsakligen torde bero af det
pä Iadugärdsprodukterna betingade högre pris, som en snabb och säker
afsättning åstadkommer.

Härhos bifogar jag boiagets uppgjorda statuter, äfvensom förteck
ning på bolagsmännen — alla vederhäftiga män,1 hvilka soiidariskt
ansvara för lånets återbetalning. Lät nu oss bara min egen broder snart
få ett gynsamt svar. 50

Enligt ankommen underrättelse är förslaget om fariedens uppren
sande till S:t Mickel inlemnadt till Senaten, samt ett skildt om
Juurisalmi bros ombyggnad redan under innevarande är, hvilket
sednare enligt kostnadsförslag skulle behöfva ett anslag af 15 900
mark. Som nämnde bro är ett absolut hinder för en ängbåts af
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medelmåttig storlek passage och Öfv<erstyrelsen> för Väg och Vatt<en>
kommcunikationerna> viii ombygga den på ifrån förlidet år besparda
medel, så kan väl detta försiag ej möta motstånd i Senaten; få vi ej bron
ombyggd nu genast, återstår oss intet annat medel än den olagiiga att
spränga den. En förfärlig fattigdom och penningebrist existerar öfver
alit i länet. 1 Lördag den 15:de slutarjag undersökningen afbehofvet af
vårutsäde i Länet och ernar sedan hemställa om tiliåteise att försälja pä
auktion det i magasinerna qvarblifvande qvantum afvårutsäde, hvarpå
bristen är stor.

10 Med fuiikomlig högaktning och vänskap har jag äran förblifva

Min hötärade Broders
Odmjuke tjenare

T. S. Thi1n
S:t Mickei den li:te April 1265
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Confidentielt.
Högädle Herr Senator och Riddare.

Under Baron Rokassowskys sednaste besök härstädes har frågan
biifvit väkt om de svångheter som, efter myntreaiisationens genomfö
rande i Finland, skulle uppstä för den derstädes förlagda Ryska
Mi1itaire>n att med sin nu innehafvande aflöning besörja underhålI och
öfriga iefnadskostnader m. m. Hans Kejserliga Majestät behagade

30 därvid yttra att, då Finland ensamt droge fördeiarna af den ifrägava
rande realisationen, de föriuster uti Militairens aflöning elier andra
utbetalningar för Miiitaira ändamåi som kunde uppkomma, till följe af
kursskiilnaden emeilan Ryskt och Finskt mynt, borde af Finska
Statsverket ersättas. — 1 anledning häraf trodde säväl Herr General
Gouverneuren som jag oss böra anhålla att det kunde tillåtas att i
frågan inhemta yttranden af Krigs och Finans Minstrarna, äfven
rörande beioppet a1 Ryska Kronans åriiga utgifter i Finland för
Militaira behof. — Ehuru nämnda Herrat Ministrar ännu icke afgifvit
de utlåtanden som af dem inbegärts, har jag likväl, i anseende till

40 sakens vigt och det infiytande densamma kan komma att utöfva pä
realisationsfrågans slutförande, ansett det vara min plikt att iemna
Herr Senatorn kännedom om hvad sålunda förefallit. —

Med utmärkt högaktning har jag äran framhärda

Högädla Herr Senatom och Riddarens
Odmjukaste tjenare

Alex: Armfelt
S:t Petersburg den 12: Aprii 1865.
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