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De i Courant Mark utförde pris p<e>r gälla för srnärre partier — med
bläck äro prisen utförde i Hamb<urger> Banko Mark per 100 Zo1l
pfund.

Odmjukast
A. F. Wasenius.

13 April 1868.
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Väiborne Herr Senator.

Efter närmare betänkande har jag ansett det mera granlaga, att till
Hans Excellens GeneraiGuvernören öfversända jemväl det svenska 20

Exemplaret af uppgifterne öfver ställningen i länet m. m. öfverlernnan
de åt Hans Excellens, att sjelf till Kejserliga ingifva dessa, af honom
infordrade, tabeller. De afgå med dagens post.

Magasinförvaltaren Heliman återkom i går ifrån Kajana. Såsom
väntadt, var tiliständet i Sotkamo, isynnerhet genom Komm<unal>Sty
relsens bristande energi, rnycket bedröfligt. — Alla nödiga åtgärder
hafva pä stället blifvit vidtagne, men det är nödvändigt,1 att sednast
begärde anslag skyndsamt beviljes.

Får ödmjukast anmäla, att jag gör ett försök, att med sista slädföre
intaga: ifrån Warkaus-Taipale, 200 Mattor till Sotkamo, 150 till 30

Pyhäjärvi och 150 till Piippola — Summa 500 M<at)t<o>r.
$00 t<unno)r råg äro afsände till Kajana och till hälften frarnme. 40

tunnor har jag dessutom skickat till Kuusamo och åt fattigv<årdssty
relsen der yttermera försålt 18.

1 000 S roffrön ifrån Äbo ankomma i veckan och skickas genast till
Lappmarkerne, Kuusamo, Suomussalmi m. m.

Uti »förslagerne» till GeneralGuvernören ingå, utöfver härförinnan
begärde anslag:

1) Förslagsvis 5 000 tunnor utsädesråg — att för alla händelser i god
tiä anskaffas. För att förse upptrakterne, är det för sent att invänta 40

slutet af Juu, då man först får se. om nysäden hinner; för nödfall
behöfves rågen derför redan tidigare.

2) Om ytterligare 60 000 f<inska> m<ark> till ängdikningar, sjöfällning
er, kärrodiingar etc., enär stora Allm<änna> arbeten, af Kapital nytta,
icke utöfver redan föreskrifne, finnes att tillgå, men för anskaffande af
arbetsförtjenst vore behöfligt. Behöfves fulla anslaget för Ijo forsrens
ningarne.

3) Om 20 000 f<inska) m<ark> i mjöl eller spanmål till Iän åt
fattigvårdsstyrelser, emot kommunernes borgen, enär slöjdlånen icke
allestädes äro lemplige. 50

Uleåborgs län har i är fått rninst undsättning, ehuru lika nödstäldt
som de öfrige — vi skrika blott mindre och gjorde ett allwarsamt, ehuru
förtvifladt försök att i det längsta helpa 0SS sjelfva — hållande oss till
Kejserliga Senatens befallning, att icke »begära hvad som skulle
behöfvas, utan endast hvad möjligtvis kunde fås.»
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Med utrnärktaste högaktning Och tillgifVenhet har jag äran teckna
mig

Väiblrne Herr Senatorns
ödmjukaste tjenare

G. v. Alfthan
Uleåborg den 16 April 1868.
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För 4 000 Tunnor Kom från Schiedam till Jaklbstad är Ångfartyg
befraktadt, enligt Telegramm, till 6 shillings 9 pence per Quarter,
motsvarande circa 4 M<ark> 90 penni per Tunna; och meddelas att det
är omöjligt att få så små första Klassens Ångbåtar billigare. Till
Brahestad Och Uleåborg är Ångfartyg befraktadt från Schiedam till 5/6
d:o p<er Quarter, mltsVarande c:a 4 F<inska> m<ark’ p<e’r Tunna.

Till Wiborg från Schiedam för 8 000 Tunnor är Angfartyg befrak
20 tadt till 4/6 d:o p<e>r Quarter, motsvarande c:a 3 m<ark> 25 p<enni> p<e>r

finsk tunna.
För 5 000 tunnor, danska / c:a 4 200 finska tunnor/ Kom från

Aalberg & Scive är Ångfartyg för Helsingfors och Wiborg befraktadt
till F<inska m<ark> 56.- & 5 % Caplake för 24 danska eller 20 finska
tunnor, motsvarande F<inska) M<ark> 2.94 p<er tunna. För 3 200
danska tunnor frår Colding och fredericia, — motsv<a)r<an)de c:a 2 700
finska tunnor — är Ängfartyg befraktadt å F<inska M<ark) 60. till
Räfsö, motsv<a)r<an)de F<inska M(ark> 3. p<e)r finska Tunna.

För 2 500 danska Tunnor, eller fulit 2 000 finska tunnor, från
30 Corsoer på Seeland — är Ängfartyg befraktadt till Nikolaistad

H(amburger> B<anc>o 33. & 5 ¾ Caplake för 20 finska Tunnor eller
circa F<inska> M<ark> 3.30 p<enni> p<e>r finsk Tunna.

Återstår att befrakta:
För 2 700. danska eller circa 2 250 finska tunnor för Räfsö och

Nikolaistad från Seeland. Ordern lydde å 2 000 finska tunnor, men det
var ej möjligt att jemka bättre än att c:a 250 tunnor mera måste
inköpas.

För 2 400 Tschetwert Kom från Riga pä Helsingfors.
Jag tager mig friheten ödmjukast föreslå att Kornet från Riga måtte

40 få afiastas p<e>r sege1farty hit, ty risken är snart sagdt ingen och det är
mycket ondt om att erhalla ångfartyg vid första öppet watten. De
engelska och holländska ångfartygen äro i allmänhet — mycket stora; —

srnå ångfartyg äro alltid svåra att erhålla — finnas ej annorstädes än i
Ostersjön.

Naturligtvis skulle Riga Kornet afiastas per segel endast ifail det blir
alltför dyrt eller omöjligt att få ångfartyg. Riga Kornet är riadt.

Härjemte ödmjukast besigtningsinstrumenterne frän Kuopio och
Björneborg.

Consul Harff väntas inträffa här Tisdag eller Onsdag i nästa wecka.
50

Odmjukast
A. F. Wasenius

17 Apr. 1868.,


