
G. VON ALFTHAN J. V. SNELLMAN 24.X1I 1867 1395

hoppas att Herr Senatorn understödjer denna petition, som är af
utornordenthg vigt för vär ort och hela detta iän.

Afven Brukspatron Sjöberg har bedt om mitt förord att för sitt bruk,
Wesikoski i PyhäjärVi erhälla ett af honom begärdt lån ifrän banken
om 24 000 f<inska> m<ark, men jag vet verkeligen icke om jag mera får
besvära Herr Senatorn i enskild väg och siutar derför med en välönsk
ning till heigen och det nya äret, jemte det jag har äran teckna med
uppriktigaste högaktning och tiiigifvenhet

Väiborne Herr Senatorns
Odmjukaste tjenare 10

G. v. Aifthan
Uleåborg den 24 Decemb. 1867.
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Till Herr Chefen för Finans Expeditionen i Kejserliga Senaten.
20

Wäiborne Herr Senator!

Afläggande min ödmjukaste tacksägelse för det oförtjenta vedermäle af
Kejserliga Senatens ynnest som jag emottagit i det Kejseriiga Senaten
stälit en summa af tretusen Mark till mitt enskiilte förfogande, skall jag
veta att uppskatta denna ynnest och genom fortsatta sträfvanden för
den finska Industriens, i dess olika former, förkofran, söka göra mig
densamma värdig. Huru nyssnämnd summa biifvit af mig disponerad
vägar jag med,dela genom biläggande i afskrift af en till Kommunal
stämman i Tammela ställd P<ro> M<emoria>. 30

Framhärdar med djupaste högaktning och tacksamhet

Wälborne Herr Senatorns
Odmjukaste tjenare

A. W. Wahren
Forssa d. 28 December 1867.
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Jag väntar Thi1n hit. Befarar att Du icke träffas senare och sänder
derföre detta jemte den fördömda bilagan.

Skuiden är gammal. Tidigare borgesmän Chydenius och Rein be
friade — och betalas måste elier ny skuldsedel anskaffas. Till min stora
grämelse rårjag i år icke med detförra. Tungt är ViSst att skrida till det
senare. Men det hjelper ej. Vänner1 som kunna anlitas, fä qvar.
Dessutom ringa tid qvar så för den ena som för den andra. Jag har
också dragit på bördan att komma fram härmed i mänga veckor. 50

Beder nu Dig hafva godheten hjeipa mig. Möjiigen är Du förut i
Jjllnads borgen för ett i min gård intecknadt lån på 1 000 R<ube>l. Det
kommer jag ej bestämdt i häg. Men icke i annan förbindeise.

Vän
J. V. S:n

d. 29 Dec. 67.


