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kar annlrlunda afiöpa, än att några tiltal familjer klmma ifrån hus
Och hem. En, som det SyneS, alltför dryg beskattning af jlrden uti
denna trakt af länet, tlrde Också hafVa bidragit sitt till detta bekla
gansVärda resultat.

Det tlrde icke blifVa så lätt för Vederbörande implrteurer, resp(ek
tiVe> flrdringsegare, att Omsätta länen ifrån den under Bankens
förvaltning stälida undsättningsflnd; ty skall anstånd Verka nyttigt,
måste det beviljas till Oktlber nästa år Och S läng kredit brukar
banken icke ge, med mindre en yttermera Omsättning efter ett halft år

10 blefve tilläten. Jag har emellertid underrättat Vederbörande Om inne
hället af Herr Senatlrns bref i denna del.

Få nu se, hVad den utlysta lånespannmälsuppbörden gifVer för
resultater! Alltid klmmer näglt att infiyta; en annan sak är, om
detsamma icke i Vär måste återutgifvas. TillsVidare göres icke något
Oundgängligt behof af undsättningsarbeten, men Visst vore det en god
sak om man i Vinter skulle f litet arbetsförtjenst i Kronoskogarne.

Denna fromma önskan oaktadt, måste jag bekänna, att Senatorns
befallning om nya auktioner öfVerraskade mig. Det finns mycket litet
apparencer, att någonting blir såldt, särdeles som Vii år oVanligt tidigt

20 fätt mycket snö. Det fordras en genomgripande reglering af fiskerierna
i Torneä, Kemi Och Ijo elfVar för att underlätta flötningen; förändring
af några auktionsVilkor, bättre konjunkturer Och — ännu mycket annat,
förr än den här saken kommer ordentligt i gäng.

Oaktadt sådant icke i Finans Expeditionens skrifVelse uttryckligen
var sagdt, har jag uti kungörelsen till allmogen, tillåtit, att med
penningar efter det fastställda priset, betala sådana lån, som bordt in
natura återgäldas. Jag är öfVertygad att sålunda ätskilligt kommer att
infiyta i Kemi Och Kajana härader.

Inneslutande mig i Herr Senatorns Vänskapsfulla ätanke, har jag
30 äran teckna mig med utmärktaste högaktning Och tillgifVenhet

Välblrne Herr Senatorns
Odmjukaste tjenare

G. Alfthan
Uleåborg den 5 December 1866.
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HögVälborne Herr GrefVe.

Den Höga Nåd, mig Vederfarits, har jag mottagit med skyldig under
såtlig vördnad Och erkänsla, Och fär ödmjukt tacka Högvälborne Herr
Grefven för Herr GrefVens höggunstiga medVerkan till denna nådebe
Visning. Min ödmjuka erkänsla är icke mindre upprigtig derföre, att jag
tidigare tagit mig friheten inför Heri GrefVen yttra mina betänkligheter
i fräga om adelskap Och fattigdom. Ty hvarje beVis derpä, att jag har

50 lyckan fortfarande ätnjuta HögVälborne Herr Grefvens förtroende, är
mig dyrbart.

1 öfrigt förstår jag Väl, att saken afser min närvaro på landtdagen,
icke mina ringa förtjenster. 1 detta afseende Vägar jag dock i djupaste
ödmjukhet förorda det i förslaget till ny Landtdagsordning ingående
stadgandet om gemensamma sammanträden, Vid hVilka alla Ständen
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vore i tillifihle att af utsedde Regeringens komissarier erhålla nödiga
upplysningar, och desse att närmare motivera afgifna propositioner7

Såsom förhållandet nu är, kan väl en senatsledamot i sådan anda
uppträda på Riddarhuset, men får dä vara beredd pä, att någon annan
ledamot i Senaten förfäktar heit andra åsigter.

Odmjukt anhällande, att Högvälborne Herr Grefven icke mätte illa
upptaga dessa reflexioner, fär jag äran med djupaste Vördnad och
tacksamhet underteckna

Högvälborne Herr Grefvens
aldraödmjukaste tjenare 10

Joh. Vilh. Snellman
Helsingfors den 8 December 1866.
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Monsieur le Ministre. 20

Votre Excellence.

La lettre, dont Votre Excellence a daigne m’honorer, m’apprend que
Votre Excellence n’a pas jug& tout ä fait inutile le mmoire sur la
conversion de la circulation fiduciaire que j’avais pris la hardiesse de
soumettre ä l’appreciation superieure de Votre Excellence.,

En remerciant Votre Excellence trs humblement de cette com
munication bienveillante, j’ose assurer que je serais heureux d’avoir pu
prouver, par l’offrande en question, la profonde reconnaissance que
m’inspire la protection, accorde par le gouvernement de l’Empire aux 30

affaires p€cuniaires de la Finlande, protection, dont nous sommes en
premier lieu redevabies ä la noble droiture et aux vues c1airäes de
Votre Excellence.

Veuillez Monsieur le Ministre, agr&r l’assurance de ma consid&a
tion la plus distingu&.

Joh. Vilh. Snellman
Helsingfors le 11 :e Decembre 1866.
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Välborne Herr Senator och Riddare.

Uti bref af den 23:dje sistlidne November, har Herr Senatorn, ibland
annat, underrättat mig, att statslänen till importörerne måste inbetalas,
men att jag, till erhållande af anstånd, kunde rekommendera sädana
trafikerande, som sjelfve utlånat i de mest nödställde församlingarne 50

och derjemte vore villiga att i Finska banken omsätta statslånen.,
Sedan numera Kommerserådet F. Granberg och handlanden C.

Herlofson, anhållit om min rekommendation i berördt afseende och
derjemte styrkt, att desamma hafva ansenliga fordringar utestående i
fiere utaf länets uslaste församlingar, hvilkas allmoge genom brädstör


