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chemister ha förgäfves försökt att frigöra varan från denna lukt eller
åtminstone göra det mindre stark & obehaglig.

Från Göteborg afsände jag till Helsingfors via Stockholm som prof
en bundt såkallade Takstickor. Dessa ha nyligen begynt utföras från
Sverge till England, både till London &norra hamnar. De afgå i små
quantiteter med fartyg, som taga annan last samt äfven med ångbåt.
Dimensionerna äro:

1 1/4 tum å 1 1/2 tum breda
3/16 tum å 5/16 tum tjocka engelskt mått

10 3—3 1/2—4-4 1/2 & 5 fot länga
De tillverkas bäst för hand som pertor. De försök man gjort att
tillverka med maskin ha icke utfallit tillfredställande.

Stockarna exporteras till London i runda bundtar, ombundna med
quistor eller garn innehållande 360 ä 400 löpande fot hvarje; till norra
England i dylika bundtar, men innehållande 120 stickor hvarje obe
roende af längden.

Priset på dessa stickor i Göteborg t. ex. är 25 ä 30 öre per bundt,
frakten per ångbåt till London eller Hull 1 1/2 pence engelskt per bundt
och betalas1 en sådan bundt här i England med circa 6 ä 7 pence.

20 Takstickor tillverkade här på stället af bästa S:t Petersburger Lath
wood betalas med circa 28 shillings engelskt per load = 30 bundtar af
400 löpande fot hvarje. Dessa stickor som här gå under namnet Lath
användas vid rappning af tak i rum.

Denna artikel tål emellertid ingen lång transport eller hög frakt
emedan priset är så lågt & kan här icke afsättas i stor skala. Priset
skulle icke kunna hålla sig såsnart nägot mera deraf skulle komma i
marknaden.

Wid min ankomst hit hade H:r Wahren redan lemnat L’pool så att
jag icke är i tilWälle att få hans råd & ledning. Jag har äran teckna
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Välborne Herr Senator.

Icke öfverlätandet af Finans-Expeditionens prerogativer, endast frihet
att röra mig inom omfånget aferhå/lne instruktioner, harjag begärt. Om
mina, på grund af dessa instruktioner gifna löften om rekommendation
till erhållande af förskott, desavuerades, så stod ingenting mindre än —

min heder, eller åtminstone värdigheten utaf min ställning pä spel;
heldst vederbörande importörer, i betraktande af den sena årstiden,

50 ansägo sig genast böra verkställa sina reqvisitioner.
Annu saknas ordres åt vexelkontoret om utgifvande ät Herrar

Snellman et Granberg af 22 500 f<inska> m<ark>, kontraktet är, som
Herr Senatorn behagade observera ifrän dagens anmälan, afslutadt å
import för 132 500 f<inska> m’(ark>, och de hafva erhållit endast 110 000.
Å andra sidan har1 Candelin, jag tror tillfölje af brist på fraktlägenhet,
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ännu icke kontraherat om de 1 000 tunnor kom, som skulle komma
ifrån Königsberg.

Nog var det min mening, att till Kajana erhålla 2 500 M<at)tO>r
ehuru antalet af ord uti ett af telegrammen icke tillät att yttermera
infiika detta, somjag redan förmodade bekant. Hufvudanledningen är,
att berörde härad, innevarande år kanske svårast drabbats af misSvext
samt att ombuden vid mötet klagade öfver, att v<e>der>b<örand>e
trafikerande icke innehafva tillräckliga förråder. Kan så mycket icke
fås, får man väl lof att nöja sig med mindre.

1 afsaknad af svar å min anhållan om medel till lafinsamling Och då 10

å andra sidan Senatens befallning var tydlig samt saken icke tålde
uppskof, försågjag Alcenius Och Wartiainen hvardera med 500 finska>
m<arb för detta ändamål, hvilka medel, tilisvidare, påfördes 1867 års
anslag till alimänna arbeten.

Dessa nödbrödsfunderingar har jag i allmänhet en viss oro för; fä se
huru saken afiöper? Som synes ifrån min instruktion åt agro<no>merne,
har jag vidtagit åtgärd att fä brödet så godt som möjligt; men om, låt
vara fast af andra orsaker, farsoter utbryter IlAnmälan om diarrheer i
Kemi, tillfölje af njutande af frostskadad säd, redan ingått ifrån
Prov<isor> *coenen*II Och fo1ke börjar knlta och skylla på mossbrö- 20

det, då kan man komma i en ledsam ställning. Härtiil kommer, att jag
icke anser renmossans oskadlighet vara tillräckligt constaterad.

Korgmakeri-instruktörerne uti Puolanga, Pyhäjärvi, Paavola och
Revolax har jag förmått länets Hus<hållnings> Sälls<kap> att fortfarande
påkosta, i förhoppning att kunna ersätta Sällskapet denna utgift ifrän
de medel som för slöjdens införande ställes till mitt förfogande, pä sätt
mig utlofvats, sedanjag, efter mötets suut, med förslag i ämnet inkommit.

Sistnämnde förslag och mötets förhandiingar i ailmänhet, som
päkalla många hemställningar och verkställighets åtgärder, göra mig
mycket hufvudbry, då aIlt detta ännu måste combineras med de mänga 30

vigtiga befallningar, som jag med sednaste poster ifrån Finans>
Expeditionen erhällit.

1 nästa vecka hoppas jag kunna insända ett utdrag ur mötets
förhandlingar till Senaten; dessutom måste skyndas med tryckningen
och distribueringen af mötets beslut till kommunemna, pä det desse må
kunna afhålla de definitiva stämmorne. Emellertid går årstiden ur
händerne pä en och till räga är jag sjuk, efter en vid en1 sprutläskning
och manöver med brandkåren i förra veckan ådragen förkylning, sä att
jag är orolig öfver huru alit detta mä kunna ordentligt verkställas.

Efter några dagar skalljag sammankalla härvarande trafikerande till 40

konferens uti de ärenden, som Kejs<erliga Senaten anbefallt förelägga
dem. Men det blir väl igen mest taladt om de olyckliga sägamne. Åter
nästan inga anbud på stock! Tänker pä nya auktioner med sädana
vilkor, att ailmogen kunde spekulera; men dä behöfves minst 4 veckor
efter Kungörelsernes aflcunnande, för att nödiga contrakter mellan
sägegamne och böndemne må kunna afslutas. 1 Brahestad hörde jag, att
Houru såg i Pyhäjoki elf, helt och hållet baserad på stock ifrån enskiltes
skogar, skulle tillslutas — emedan den gifvit förlust; ätem några tiotusen
marks mindre förtjenst för den trakten!

Med utmärktaste högaktning och tillgifvenhet, har jag äran teckna 50

mig
Väiborne Herr Senatomns

ödmjukaste tjenare
G. v. Alfthan

Uleåborg den 3 Okt. 1867.


