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Kajana härad som aiiannorstädes såiunda, att iåntagare egde, under en
iägre kronobetjents tilisyn, afhemta kornet ifrån magasinerna och
sedan uppiägga det antingen i socknemagasinerna eiler i upphyrda
lokaler byaViS, hVarefter nyckiarne till förVaringsrummen skulie lemnas
till länsman och spannmålen icke utgifVas före såningstiden. Alltså
ingen fara.,

Herr Senatorns förslag, att vara betänkt på uppiag af mjöl eiler säd
på sådana orter, som menförstiden kunde komma i trångsmål, måste
jag ännu begrunda. Saken är Vigtig nog. 1 början af Februari månad
egde de trafikernade i Kajana stad ännu qvar 2 000 Mattor mjöl, 1 200 10

Mattor och 600 tunnor råg. Dessa förråder äro icke att förakta och
dessutom innehade dåförtiden klockaren Hindikka i Sotkamo cirka
200 Mattor. Mycket släpas derutöfVer ifrån Kuopio iän. Men Kuhmo
och Suomussalmi landthandlande innehade jemförelseVis mindre för
råder. Jag skall tala med Kapten Granstedt angående anskaffande af
ett parti mjöi för den förestående forsrensningen i Kuhmoniemi och
tillskrifVa fattigVårdsstyrelserna såVäl derstädes som i Suomussalmi, att
förse sig till menföret. Uleå, Salo och HaapajärVi härader hafVa
sommarVägar, som i nödfall alltid kunna begagnas och klicka förrå
derna hos Vära trafikerande, sä har jag 3 000 T<unno)r räg i Krono- 20
magasinerna att hjelpa efter. Till utsäde mäste då om sommaren annan
räg skaffas. 1 Norra deien af Kemi härad och i Lappmarkerna kunde
deremot också brist uppstå, men man kommer der i nödfaii äfVen utan
bröd tilirätta — det läter besynneriigt, men det är sannt. 1 Koiari ätes
nästan hara halm. Men man skriker hos oss icke sä mycket som i
Savolax och Karelen.

Med utmärktaste högaktning och uppriktigaste tillgifVenhet Högäd
le Herr Senatorns och Riddarens

ödmjukaste tjenare
G. Alfthan 30

Uieäborg den 7 Mars 1866.

P. 5. Förordningen om Ryska Skiijemyntets ankom i dag.
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Käre Broder!

Afläggande min tacksägeise för M<in) B<roder)s Vänskapsfuila af den
28 pass<a>to wiil jag härmed endast fästa M<in> B<roder)s uppmärksam
het uppä huru H<elsing>fors Börsmäklaren Duncker sköter om de
uppdrag som honom anförtros. dock önskar jag ej biifva kompromet
terad.

Utan någon föregående skriftVexiing emottog jag här i afskrift
bifogade telegram och skref i anledning däraf till Herr Duncker eniigt
äfVen hosfogade afskrift i den öfVertygelsen att jag med första derpå 50
följande post skuile fä emottaga href ifrän D(uncker bekräftande
telegrammen och förkiarande hVad dermed åsyftades. Men intet bref
hördes af förän i dag då jag emottog hosfogade Orginal bref. Som ej
heiler är särdeies klart affattadt.

Emediertid finnes ju i dagens alimänna tidning en redig Annonce om
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saken hvarefter man kan rätta sig och skall jag i morgon sammankalla
Handelssocieteten härstädes för att rådslå om saken.

Enligt min öfvertygelse kan ej här under närvarande förhållanden
någon större förening biidas men dä hvar och en kan emot fuil säkerhet
erhålla iän då är ju mycket dermed hjelpt och det är också det rätta om
man will undvika sädana Olyckor som nu drabbat fiere.

Det är ytterst beklagligt för närvarande med våi trädvaru export.
Jag har sett försäljningsräkningar från London för såväl Ångsågade
som Wattensågade piankor afskeppade sistlidne höst som lemnat i

10 behåll f. o. b. 2 £ 10 a 2 £ 15/per standert.
Alla Helsa vi hjertligen dig och dina barn!

Din alltid tillgifne!
J. W. Snellman Gson
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Uleåborg den 10 mars 1866.
Käre Broder!

Åberopande mitt vördsamma af den 7:de beder jag härmed få meddela
M<in> B<roder> det vid sammankomsten med Handelssocietetens med
lemmar ingen större förening kunde åvägabringas utan skulle Gubbar
ne gruppera sig som de lämpligast kunde.

Hufvudändamålet härmed är att förfråga M<in> B<rode>r huruvida
Vännen Granberg och jag kunde emot gemensam solidarisk Ansva

30 righet erhålla Iän afifrågavarande Medel till belopp af 120 eller 160 000
Pinska> m<ark>.

Ensamt har jag lemnat förskotter till Ailmogen pä nästa sommars
exportvaror 100 a 120 000 F<inska> m<ark>, hvaraf en del på 1867 års
exportvaror. Intyg häröfver af Borgmästaren eller Guvernören kunde,
om nödigt, vidfogas dä kontrakterna af dem kunde genomgås.

Emotseende M<in> B<rode>rs svar härå. Förblifver jag!

M<in> B<rode>rs tillgifne Frände
J. W. Snellman Gson

40

P. S. Hjertliga heisningar ifrån oss alla till dig och de dina.

D<en> S<amme>
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50 Högvälborne Herr Grefve.

På grund af Högvälborne Herr Grefvens vördade skrifvelse i ämnet har
befallning afgått till Guvernören i Nylands iän, att läta genom
Statssekretariatet utbetala den Herr Geheimerädet Fischer af Finska
statsmedel tillkommande pension; hvarom ja har äran härmedelst


