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Härå måste vår uppmärksamhet under vintern fäStaS i förutseende af
ett svårt år 1868. En väl öfvertänkt pian måste utarbetas som bör
grunda sig antingen på utvandring till bättre klimat, pä förflyttande af
den nordliga befoikningen till våra bättre lottade provinser eller på en
kraftig omvexling afjordbruket till ladugård sk<ö>tsel.

Skepp-byggnad borde nu vara en ressource såsom inkomstkälla.
Men jag siutar, ty alit hvad jag ordar är ju blott dilettantism som är

i strid med principen af att låta de tröga dö af hunger.
10 Modet fäller jag dock icke: tvärtom jag uppsporras af de inträdda

svårigheterne och skall bekämpa dem utan hetsighet eller oenighet7
Oron i landet bör lugnas genom meddelandet i ailmänna tidningar

och enskilta samtal af dc åtgärder som Regeringen vidtager.
Nu om någonsin är Styrelsens förmäga att styra Satt pä prof.
Hitintilis gär vårt stenläggnings prof bra. Kejsaren tar saken under

Sitt skydd och hela stadens befolkning äser dageligen det dugiiga
arbetet som pågår.

Med utmärkt högaktning
Herr Senatorns

20 ödmjukaste tjenare
E. Stjernwall
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London 19 Oktober 1867.
Herr Senator Joh. Wilh. Snellman

30 Helsingfors

Igär hade jag äran tillsrifva Herr Senatorn.
Riga Sleepers
Den vanligaste dimension är 10 x 10 tum 8 11/12 fot långa (engelskt

mått) 10 tum i diameter runda 8 11/12 fot långa.
De fyrkantiga Blocken kunna för ögonblicket säljas till 18 S<hilling>/.

å 19 S<hulling>/. per Load fritt ombord i Riga, de runda till något lägre
pris.

Sleepers blocken mäste vara tillverkade af godt, kärnfullt trä, alltid
40 furu, väl & jemnt arbetade & fullmäliga från ena endan till den andra.

Två tredjedelar af ett parti blocks mäste vara fullt skarpkantiga,
men 1/3 tillåtes ha en vankant dock ej öfverstigande en tum pä nägon
sida.

På en Load ( 50 kub<ik> fot.) räknas 8 stycken 10 x 10 t’um> 8 11/12
fots block. Då finska sleepers, icke förekommit i marknaden & säledes
äro okända kan f. o. b. försäljning icke utföras utan prof.

På Potaska har jag svårt att fä ett priS utan prof, men ett slags
potaska, carbonate Kali, säljes här till
14 S<hilling>/. per cwt.

50 Arade brefvet af den 10 d’enne)s hade jag idag förmon emottaga.
Från Götheborg afsände jag en bundt Takstickor (Loth) till Hel

singfors genom H<errar) Möller Lindholm & C:o i Stockholm.
Af den finska Terpentin som här utbjudits var ett prof af H:r Carl

Quist & C:o H<elsing>fors & ett annat af aflidne H:r Reuter i Uleåborg
& antar jag att dessa herrar tiilverkat sin vara med stor omsorg. Rysk
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Terpentin förekommer mycket sällan här & noteras icke i marknaden.
Handsågade Bräder har jag icke utsigt att sälja.

Med sann Högaktning
F. K. Nybom
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Helsingfors
Senator Snellman.

Herrarnes härvaro nödig vid frågor om Jernväg. Grefven ber Herrarne
skynda med hitresans möjliggörande. Time money

Stjernvall

20
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Ärade Bror.

1 anledning af Din skrifvelse rörande uppköpet af 2 000 t<unno’r råg,
anser jag mig böra redogöra för Länestyrelsens åtgärder och de
föreskrifter, hvarpä desamma sig grundat.

1 Finans Expeditionens d<en> 18 September aflåtne skrifvelse heter 30

det: Jemte afgifven berättelse om årsvextens beskaffenhet i Tavaste
hus> iän har Guvernören, enär brist på råg till brödföda under
inst<undande vinter förmodas blifva inom länet rådande, — hemställt
om icke förrådet af räg i kronomagasinet kunde till 2 000 t<unno>r I!det
i Nådiga> kung<örelsen> 16 Jan<uari 1861 för Tav<astehus> iän stadgade
belopp.f uppbringas genom uppköp efter siutad skörd. Och som vid
föredragningen af detta ärende, Kejserliga> Senaten ansett det vara
lämpligt att till utsäde tjenlig råg, som vanligen kort efter skörden af
jordbrukare, hvilka vore i behof, af penningar, utbjudes till lägt pris,
blefve för kronans räkning uppköpt för att hållas i beredskap till 40

brödftida och utsäde, — har K<ejserliga Senaten velat hafva Guvernö
re>n anbefaldt att läta, på sätt Guv<ernöre>n iämpligast finner, inför
skaffa anbud af vederböran>de spekuianter till hvad pris de vore villige
att till Tav<astehus> kronomagasin leverera ända till 2 000 tunno>r dylik
råg samt att härom sedan hos K<ejserliga> Senaten anmäla.

Då nu denna skrifvelse, den K<ejserliga’ Senaten anbefalier inför
skaffa anbud på leverans af 2 000 tunno>r råg till Tav<astehus
kronornagasin, utgjorde svar pä vår framställning att detta magasins
förräder borde bringas just till nämnde belopp, — var det väl helt
naturligt att vi fattade saken så som skulle Senaten beslutit att för detta 50

läns behofver förstärka magasinets förråder.
Hvad sedai vidkommer vårt tiilgörande i saken, så hafva vi sökt att

punktligen fullgöra Senatens förskrift. Vi hafva skriftligen vändt oss till
alla de possessionater och löntagare, hvilka förut kunnat aflåt råg,
men hittilis har nästan öfverallt nekande svar ingått. Någon kungörelse


