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jag vågar icke riktigt, vilja hoppas mycket godt af skogskommissionen.
Om jag får bekänna en svaghet, så skulle jag tillstå att jag gerna sjelf
velat vara ledamot af denna Kommission, ty ämnet rör lifsfrågor för
Finlands höga NOrd.

Det är eländigt att landet skall vara så fattigt, jag menar hela
Finland. För att bii nk måste man spara, och för att kunna göra
detta måste man först förvärfva; men det har gått uselt med förvärfvet,
näi, åkrarne frysa, när tjärupriset går ner och man för piankor &c. fär
3 £. 15 S. per standart; när famnshöga drifvor nästan halfva året

10 betäcka marken uti ett land hvars modernäring är — jordbruket! Och
dock — om ailmogen bara vore litet uppiystare och kunnigare i ett och
annat stycke än nu är förhållandet — om de biidade i landet, med
sjelfuppoffring och kärlek ville ätaga sig den sak — men detta är
barnsliga drömmar och Herr Senatorn en tillräckligt plågad man för
att ännu besväras med sådant. Kort och godt —jag misströstar ändock
icke hvarken om landets eller länets framtid. Der finnes en obeskrifligt
ödslig trakt emellan Muhos och Utajärvi kyrkor, straxt invid Uleå elf:
dä jag för 3 år sedan passerade der, förekom mig det landet fördömdt
för tid och evighet, men sednast observerade jag, att alideles ung, men

20 frodig tallskog — en ny phoenix ur askan — hölI på att spira upp; efter
några årtionden är den trakten många tusenden värd. Det är och
besynnerligt, hvad en enda duglig skollärare kunnat åstadkomma i
Kajana stad på knappa 2 år — Men nog — önskar Herr Senatorn helsa
och Krafter och alit godt, samt tecknar mig med utmärktaste högakt
ning och uppriktig tillgifvenhet, Herr Senatorns

ödmjukaste tjenare
G. Alfthan

Uleåborg den 7 Febr. 1866
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547 YTTRANDE VID EKONOMIEDEFARTEMEN
TET 7.11 1866
RA, Senatens arkii’

Senatorn Snellman — ansåg sig icke böra besvära Hans Kejserliga
Majestät med underdånig hemställan rörande beräknande af kursför
höjning å ifrägakomne till förmon för finska kronan och Iandets
kommuner samt till sportlar för tjenstemän inom Finland vid Passex

40 peditionen inf]ytande afgifter, utan förordnade att dessa afgifter, enär
de finge erläggas i ryskt mynt till nominelt belopp, skola af finska
auktoriteter i samma mynt till sagde belopp emottagas. För öfrigt var
Senatorn af lika tanke med Friherre von Born.

548 YTTRANDE VID EKONOMIEDEPARTEMEN
TET 7.11 1866 (SUB SECRETO)
RA, Senate;zs sekreta handiingar
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Som upplästes, derå Senatorn Snellman till protokollet androg följande:
— Genom Stats-Sekretaniatets skrifvelse den 1. febr<uari> (20. Jan<uari))
1865. meddelades Senateri H. K. M:ts Nådiga beslut ang<åen>de det
Ryska Metalliska myntets1 gångbarhet i Finland efter mynt reformen.

Genom detta Nådiga beslut likställdes det Ryska silfverskiljernyntet


