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850 A. F WASENIUS-J. V. SNELLMAN22.XI 1867
RA, JVS sarnling

Med barkskeppet »Salama» Kapten M. F. Rodn, hemma i Gamla
Carleby har i Malmö blifvit aflastadt, med destination till Gamla
Carleby, eller sydligare finsk hamn, ifall is möter

3 000 Svenska Tunnor ( finska) 6 radigt
Kom å 12 Lispunds vigt p<e>r Tunna.
Priset är 18. Riksd<ale>r Rmt fritt ombord i Malmö, motsvarande å

142 Ftinsk) m<ark>
p(e)r 100 R’(iks>d<aler> — p<e>r Tunna Fmk 25.56 p.
Assurancen utgör — p<e>r Tunna 1.
Frakten p<e>r tunna — 3.
S<umm>a F<inska> mtark> 29.56 p.
hvartill kommer lossningskostnader och provision.

Connoissement har blifvit insändt till Herr Guvernören i Wasa.
Finlands Bank har liqviderat Malmö facturan i Stockholm.

Ödmjukast
A. F. Wasenius 20

Pesolansalmi » 458 » »
1 Lauritsala » » 398 »

Råg1513. Mjö124148:a
Odmjukast 40

A. F. Wasenius
Hfs 22 Nov. 1867.

852 G. VON ALFTHAN - 1 V. SNELLMAN 25.XI
1867
HUB, JVS handskrjflssamling

Välborne Herr Senator. 50

Åter en undsättnings-hemställan med dagens post, innevarande höst i
ordningen den sjette, om jag icke missminner mig. Då densamma i
vidlyftighet icke ger efter sina föregångare, häpnar jag öfver massan af
förstördt papper och frågar mig med nägon oro, huruvida Herr

10

Hfs 22 Nov. 1867.

851 A. F WASENIUS-J. V. SNELLMAN22.X11867
RA, JVS samling

Enligt H:r Rosenius’ uppgift har af Höga Kronans Spanmål anländt
till för Kuopio Summa
Kuopio Råg 1377 1/2 Mattor Mjöl 1 743 M:r 3 120 1/2
Taipale » 381 876 » 1 257.
Mangilansalmi 275 » 33 » 308.
1 Lauritsala » » » 1 460 » 1 460

Råg 2 033 1/2 Mattor MjöI 4 112 M:r 6 145 1/2
för Joensuu framkommit till
Joensuu — Råg 1 055. Mjöl 2 015 Summa 3 071.

458.
398.

3 927.

»
30
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Senatorn och hela Collegium icke redan tröttnat vid dessa evinnerliga
klagovisor?

Emellertid ser jag mig tvungen att ännu tillägga några ord. Sedan
jag, ej mindre på Högvederbörlig befallning än och af egen öfvertygel
se, i 16 dygn å rad, predikat för ailmogen om nödvändigheten att den
hjelper sig sjelf, har jag icke kunnat eller velat föreslå nägon utlåning
till brödföda, icke ens emot deposition af kom. Man får väl se om man
kan håll ut dermed i vår — lyckligt vore det.

Deremot och om ailmogen verkeligen visar sig vara i stånd att sörja
10 för sin brödföda, och den skulle det, vore bara icke obesuttne och

fattige — sä kan det vara skäligt, att man hjelper den med något län till
vårutsäde.

Tack vare den förberedelse, som sinnena undergått genom länemö
tets förhandiingar, hafva vederbörande kommuner fattat åtskilliga
goda beslut, som annars skulle hafva stött pä mycken opposition. Men
om allmogen visat sig medgörlig, sä är den icke dess mindre okunnig
och skola slöjder m. m. ordentligt komma i gäng, sä behöfves insigtsfull
ledning.

Kejserliga Senaten må väl icke misstycka, att jag begärt min bror
20 Otto hit; han är bäde driftig, praktisk och intresserad — men jag är

nägot rädd för, pro primo, att han är för dyr och pro secundo, att han
icke i tid hinner hem ifrän Frankrike. 1 nödfall finnes här pä orten en
yngre techniker, Junelius, som nägot är vistats på en mekanisk
Verkstad i England.1

Herr Senatorns telegram, angäende Qvist och på hvad sätt han
bereder terpentin, ser jag mig urständsatt att besvara, emedan Qvist>
öfver Kajana afrest till Kuopio län och hans följeslagare Nodius icke
förr än om 14 dagar torde återkomma hit. Sivn, som en tid följde med
mig, använde uteslutande tailkäda och framställde derur terpentin et

30 Colofonium (hartz), förmedelst enkel distillation. Utaf 1 L äldre käda
erhöll han 17 ä 18 hartz och circa 2 qvarter rä terpentinolja; färsk
kåda skulle, enligt hans förmenande, leverera 15 hartz men i stället 3
qvarter terpentin.

Grankädan fordrar en mera complicerad och omsorgsfull behand
ling, men kan deremot utföras i rätt tillstånd. — Få vi bara engäng
ordentliga »rispningar» i gäng, sä kan detta blifva en vigtig artikel, men
nu redan bör den mycken gamla, ehuru smutsiga kådan, som under
åratal samlat sig i vära granskogar, förmedelst enkel kokning i vatten
(dä all smuts qvarblifver i den säck uti hvilken kådan vid tilWället

40 sättes) kunna tillgodogöras och heldst till nägot pris vinna afsättning,
hvaromjag anmodat våra trafikerande att yttermera förfråga sig. Hvad
skall göras med de för sent hitkomne terpentin-profven,

Brahestads hela import, sedan nägra fartyg icke framkommo, torde
uppgå till endast 3 000 tunnor = stadens eget, knapphändiga behof.
Vidare infröso 1 500 M<at>t<o>r, destinerade till Torneå, jag tror utanför
Kaskö, äfvensom Ringvall’s med förskott införskrifne 1 600 M<at)t<o>r
i Åbo skärgärd. Dessutom, som redan bekant, 3:ne fartyg med inalles
2 700 tschetvert råg, förolyckade — det är allt svåra förluster.

Govenius i Torneå förfrägar sig, om han kunde erhålla förskott till
50 import af spanmäl landvägen ifrån S:t Petersburg? Ingen säker garanti

att icke en del deraf vandrar öfver till Sverige. Landthandlanden
Watanen i Haapavesi ämnar ocksä landvägen intaga mjöl ifrän Pet
rosavodsk.

Ryktet om 500 M<attor, som en svensk härstädes skall hafva
uppköpt, kan jag icke komma närmare på grund, av att en enka
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Wahlman, som har mjöl i kommission af handlanden Parviainen,
försålt 200 M<at>t(O>r ät berörde agent. De ifrån Torneå öfverförde
1138 mattorne lära hafva tillhört handianden Nordberg, som också
hos mig insinuerade om förskltt, men jag anade oräd Och vägrade
lyckligtvis.

Helsande Herr Senatorn välklmmen hem till eget land igen, har äran
teckna mig med utmärktaste högaktning Och tillgifvenhet

ödmjukaste tjenare
G. v. Alfthan

Uleåborg den 25 Novemb. 1867. 10

853 YTTRANDE VID PLENUM 25. XI 1867
RA, Senatens arkiv

Senatorn Johan Wilhelm Snellman yttrade — att, ehuru Senatorn fann
att genom deraf ständerna, beträffande dödstraffet, föreslagna ändring
af den nådiga propoSitionen, till följd hvaraf för mord skulle dömas till
lifstid tukthus, endast skärpt med tjuguåtta dagars fängelse vid vatten 20
och bröd, Samt för annan miSSgerning, som fömärvarande är belagd
med dödsstraff, tukthus pä lifstid, eller, i fall af mildrande omständig
heter, på tie eller tolf är, de straff som vid tillempningen sälunda skulle
åtfölja mord och dråp ej komme att stä i ett relativt förhållande till
arten af nämnde tvenne från hvarandra skilda slags förbrytelser, och
altsä rättvisan i dessa straffbestämningar icke vara iakttagen, Senatorn
likväl, i betraktande deraf, att dödsstraffet här i landet, under snart ett
half sekel ej verkstälts och, derest detsamma komme att för mord
qvarstå, i verkligheten endast blefve ett hot, ansåg detta strafficke höra
för sistnämnde brott bibehållas; och då ifrågavarande tvenne af 30

Ständerna förordade författningsförslag i öfriga delar, vid jemförelse
med landets nugällande brottmålslag, enligt Senatorns tanke, alltid
måste föredragas, och det vid detta tilWälle ålåg Senatorn att hos Hans
Kejserliga Majestät antingen tillstyrka eller afstyrka berörde författ
ningsförslags fastställande i deras helhet, kunde Senatorn ej annat än
förorda deras godkännande samt instemde förty jemväl i det yttrande
Senatorn Forsman härom nu afgifvit.

854 A. ARMFELT - 1 V SNELLMAN 27.XI 1867,
TELEGRAM
RÄ, JVS samling

Helsingfors.
Senator Snellman.

Hafva alla stånden vid landtdagen utan vilkor garanterat Jernvägslånet
aderton miljoner mark. Skyndsamt telegrafsvar.

Armfelt. 50


