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ut att mcd den största hushållning åtgår 200. mark dagiigen, hvarföre
me4 dc begärde 2 000 mark, dc arbetssökande kunna sysselsättas och
födas 10. dagar längre, och ifail antalet nedgår ännu längre tid.
Fattigdomen i dessa trakter är stor.
Din tillgifne vän och tjenare
H. Molander
Mustiala d. 28. Juni 1867.
P. S. Ett skyndsamt svar pä hemställan vore nödige på det att
förstärkning af födoämnen mä kunna i tid anskaffas.
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R. 1 ÖRN-J. V. SNELLMAN 3. VII 1867

HUB, JV$ handskrflssamling
Wälborne Herr Senator!
Grefve Adlerberg, som för tillffihlet vistas i Gatschino, uppdrog åt mig
att till Herr Senatorn framföra hans tacksägelse för Herr Senatorns
skrifvelse och för relationen angående utsigterna för jernvägen. Der
jemte bad Grefven Herr Senatorn hafva godheten att hos Baron
Nordenstam anhålla om påskyndande af Ständernas svar på proposi
tionerna rörande bränvinsbränningen och jernvägen.
Annu har Grefven icke haft någon formlig föredragning hos Hans
Majestät Kejsaren, men hoppas snart få tilifälle till sädan, och då skall
ock frågan om 800. mark extra-pensior åt Statsrådinnan Björkman
afgöras. Föredragningslistan derom, godkänd af Grefven, Iigger redan
färdig.
Bedröfligt är det mcd Uleåborgs Län, men om det öfriga landet får
ett drägiigt r och om någon stöne afverkning i krono skogarna
der-uppe kunde fås i gång, så wore det måhända ännu möjligt att draga
befoikningen i sagde iän fram öfver nästa winter. Eljest wete wår Herre
hvad denna skall företaga.
Mcd wördnad och sann högaktning har jag äran förblifva
Wälborne Herr Senatorns
allerödmjukaste
tjenare
Robert Orn
S:t Petersburg den 3. Juu 1867.
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1. V. SNELLMAN 13. VII

1867

HUB, JVS handskriftssamling
Väiborne Herr Senator.
Återkommen ifrån min inspektionsresa till Kajana härad, förefann jag
till min stora fägnad Kejserliga Senatens bifail till min hemställan
angående ett möte af förtroendemän ifrån kommunerna i länet. Om
fordringarne ifrån början icke ställes för högt, så vågar jag hoppas, att
detta möte icke kommer att biifva fruktlöst; man får icke förgiömma,
att vi hafva att göra mcd en mycket okunnig och deivis till och mcd rä
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