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medeimåttig storlek passage och Öfv<erstyrelsern för Väg och Vatt<en
kommunikationerna viii ombygga den på ifrän förlidet år besparda
medel, sä kan väl detta förslag ej möta motstånd i Senaten; få vi ej bron
ombyggd nu genast, återstår oss intet annat medel än den olagiiga att
spränga den. En förffirlig fattigdom och penningebrist existerar öfver
alit i länet. 1 Lördag den 15:de slutarjag undersökningen afbehofvet af
värutsäde i Länet och ernar sedan hemställa om tillåtelse att försäija på
auktion det i magasinerna qvarblifvande qvantum afvårutsäde, hvarpå
bristen är stor.

10 Med fullkomlig högaktning och vänskap har jag äran förblifva

Min hötärade Broders
Odmjuke tjenare

1. S. Thi1n
S:t Mickel den 11:te April 1865
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Co,fidentie1t.
Högädie Herr Senator och Riddare.

Under Baron Rokassowskys sednaste besök härstädes har frågan
blifvit väkt om de svårigheter som, efter myntreaiisationens genomfö
rande i Finland, skuile uppstå för den derstädes förlagda Ryska
Militair<e>n att med sin nu innehafvande aflöning besörja underhåli och
öfriga lefnadskostnader m. m. Hans Kejserliga Majestät behagade

30 därvid yttra att, dä Finland ensamt droge fördelarna af den ifrågava
rande realisationen, de förluster uti Militairens aflöning eller andra
utbetalningar för Militaira ändamål som kunde uppkomma, till följe af
kursskiilnaden emellan Ryskt och Finskt mynt, borde af Finska
Statsverket ersättas. — 1 anledning häraf trodde såväl Herr General
Gouverneuren som jag oss böra anhålla att det kunde tillåtas att i
frågan inhemta yttranden af Krigs och Finans Minstrarna, äfven
rörande beloppet a1 Ryska Kronans ärliga utgifter i Finland för
Militaira behof. — Ehuru nämnda Herrar Ministrar ännu icke afgifvit
de utiåtanden 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 lemna
Herr Senatorn kännedom om hvad sälunda förefallit. —

Med utmärkt högaktning har jag äran framhärda

Högädia Herr Senatorn och Riddarens
Odmjukaste tjenare

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