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Enligt anmälan af Kommunaistyrelsen i Muhos församling torde 90
hemmansegare derstädes antingen hafva eller kunna förskaffa sig
rågutsäde hvaremot 152 sakna alla medel härtili.

Fortfar denna väderlek, sä biommar rägen kanske i nästa vecka.
Med utmärktaste högaktning och tillgifvenhet har jag äran teckna

rnig
Välborne Herr Senato<r)ns

Odrnjukaste tjenare
G. v. Alfthan

Uleåborg den 13 Juli 1867. 10
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Senator Snellman.
Helsingfors

20

Kornskörden obetydligt börjad. Rågskörden börjas nästa vecka allt pä
torra äkrar. Å Iågländta och af regn nedtryckta sädesväxter, såsom
isynnerhet pä fiertalet rägåkrar, dröjer mognaden ändatiil par veckor.
Ingen frost ännu. Väderleken temmeligen mild, åskregnig.

GuVernörsembetet.
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Förbindligast fårjag tacka för vidtagna ätgärder äfVensom för kurirens
afsändande, emedan det dock är en tröst i oron att få veta, huru
affärerna stä.

Hvad utsädet till Uleåborg angär, lärer tyvärr Guvernören behöfva
det för Kajana härad. Men dä omöjligt blir att blotta Kuopio, kan det
ej hjelpas utan måste han i stället få 1 000 tunnor från Wasa till
Uleäborg. 40

N. B. Vid närmare genomiäsande af Herr Referendariesekreterarens
bref, förefaller det mig, som om 1 000 tunnor från Kuopio vore = med
redan beviljade 1 000 fr<än) Idensalmi, och alitsä svar att vänta i
öfVerensstämmelse med, hvad ske kan.

1 hvarje händelse beder jag telegrafera till GuVernören i Wasa att
sända till U<leäb<o>rgs län ifrågavarande tusen — enlcigt> bilagda
förslag. Derjemte till Uleäborgs Guvemör.,

1 Tisdag senast kommer jag till staden och vantar hafva föredrag
ningsakterna hemma hos mig. Haf godheten tilise, om icke nägot
brådskande lemnats beroende till talrikare plenum, som möjligen i 50

Onsdag eller Thorsdag kunde fäs tillsamman.
Här menar man, att Vädret ännu icke fördröjt vexthgheten och

rågmognaden, emedan dock varmt och kornen ännu vexa, icke böra
hårdna. Nägra dagars het sol efter 8 dagar anses gifva utsäde. Kornet
gär redan i ax. Oaktadt mest mulen himmel, har ej regnat att tala om,
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utan torrhö kunnat intagas.
Med Högaktning och Vänskap

Joh. Vilh. Snellman
Niemenkylä d. 27/7 67.
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Väiborne Herr Senator.

Herr Senatorn tyckes icke hafva riktigt förtroende för mina reqvisi
tioner af utsädesråg; jag har ifrån första början begärt circa 5 000
tunnor och fortfarande vidhåliit denna summa — kan icke helier nu
ändra densamma, men är rädd för, att tiden gär oss ur händerna; ty jag
behöfver ailtid 7 å 14 dagar på mig för kungöreiser, laga stämmor
m. m. Inträffar frost, sä behöfves mycket mera, och hinner dä icke i

20 rättan tid. Kronofogden Mellin anser ingen utsigt vara förhanden att
äfven vid kusten erhälia utsäde i tid; t. f. Läneagronomen Alcenius
hoppas bättre och äfven jag tror, att en del af sädden både kan och
måste mcd nysäd verkstäiias7

Se för öfrigt med dagens post insände anmälanden af några fogdar;
församiingarne sjelfva börja inkomma mcd enorma reqvisitioner.

Med dagens post ingår också mitt försiag till länemöte. Om det icke
är sä väl uppsatt, som saken förtjenade, så måste detta tillskrifvas den
ofantligt knappa tid som jag haft, att genomtänka alla detaljerna af en
sä complicerad sak — och alit detta midt under brinnande prokurators

30 inspektion, som räckt nästan en hei vecka och fördelning af rägutsäde
m. m. a<nnat>

Fåfängt har jag väntat svar pä mitt telegramm om Biese. Skulie
mannen vara på nägot sätt misshagiig eiler hans anspråk för höga? Jag
viii icke hoppas det.

Väl vore om jag i mötesfrågan finge snart besked; der mäste mycket
öfversättas till finskan och tryckas och distribueras och kungöras m. m.
som tai) tid.

Inneslutande mig för öfrigt i Herr Senatorns vänskapsfulia åtanke,
har jag äran att med utmärktaste högaktning och tillgifvenhet teckna

40 mig
Väiborne Herr Senatorns

Odmjukaste tjenare
G. v. Alfthan

Uleåborg den 27 Juu 1867.
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Tit.
Då det synes vara en afgjord sak, att iandtbruket icke ens i dc bättre
lottade delarne af landet icke förmår sysselsätta arbetaren äret om,


