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ang<ående) uppköp af råg är ej utfärdad.
Slutligen har jag bordt tillägga, att då K<ejserliga> Senaten uttryckli

gen föreskrifvit att vi skulle införskaffa anbud af vederbörande
spekulanter och härom sedermera hos K<ejserliga Senaten aninäla, kan
K<ejserliga> Senaten vara fullkomligt förvissad, att vi ej skola skrida till
uppköp, utan att dertili hafva blifvit bemyndigade.

För öfrigt har jag beträffande undsättningsåtgärder både munteligen
och skriftligen (uti tvänne cirkulärer) förständigat vederb<öran)de,
bland annat, att Styrelsens disponibia tillgänger tagas i anspråk för de

10 nordliga länen och att kommunerna inom Tav<astehus’ län böra
försöka hjelpa Sig sjelfva och ej vänta understöd af kronan. Men hvem
förmår förutsäga huru stor nöden kan blifva och ansågo vi derföre
kronans förråder böra ökas till det stadgade beloppet.

Jag vill begagna detta tillfälle att äfven framföra min tacksamhet för
remissen af profver på blårgarns väfnader. De hafva varit mycket
efterlängtade, hvar,före jag hoppas framgång af denna industri. Jag har
skyndat att distribuera profver och de tryckta anvisningarne till alla
kommunalstyrelser och fattigdirektioner. Handlanden Lönholtz har
benäget lofvat att härstädes på anvisadt ställe af enskilte uppköpa

20 dylika blårgarnsväfnader samt genast oajkortadt betala det i anvis
ningen uppgifna och å alla distribuerade profstycken tecknade priSet,
åtagande Sig Lönholtz att på egen bekostnad föranstalta varans export.

För att befrämja inhernska stöjdalsters afsättning under dessa pening
fattiga tider har här varit öppnad aktieteckning till ett »bolag för inköp
af allmogens slöjdalster». Dä nära nog hela det antal aktier, hvilket
ansågs böra utgöra minimum innan bolaget kunde konstituera sig, är
tecknadt och en Bestyrelse på förhand redan utsedd samt förslag till
stadgar utarbetadt, hoppas jag att ett dylikt bolag skall kunna komma
här till stånd. Ressurserna äro visserligen små, men man vill dock

30 försöka.
Med sann högaktning och vänskap

Din tjenare
H. Molander

Tavastehus den 20 Okt. 1867.

P. S. Det skulle vara mig särdeles kärt att kunna i dessa bedröfliga tider
meddela något som vittnade om sjelfansträngning. Jag hoppas äfven
blifva i tilifälle att lemna en öfversigt af hvad hvarje kommun gjort till
sin sjelfförsörjning.
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Kl. 11 förliden qväll mottog följande telegram från Baron Stjernwall
Walleen.

»Herrarnes härvaro nödig vid frågan om jernväg. Grefven ber
Herrarne skynda med hitresans möjliggörande. Time money.»

50 Svarar härpå: reser Thorsdag kl. 4 morgonen.

Joh. Vilh. Snellman
d. 21 kl. 1 f. m.


