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965 K J. HARFF - J. V SNELLMAN 16. V 1868
RÄ, JV$ samling

M<in Högvä1borne> B<rode>r!

Ifrån Christinestad erhöli jag för några ögonblick följande telegram:
»Salama under lossning ingen anmärkning om lastens beskaffenhet

tilis dato; ångare Hebe här, hindrad af is ingå till Wasa.»
Samt jfrån Wiborg:
»Helio torde blifva tom i dag, Oc<h ank<ring sednast måndag; 10

lodjorna från Lauritsala ankomna och lossningen går raskt».

Med vänskapsfull högaktning
Julius Harff

16 Maj 1868.

966 A. F WASENIUS-J. V. SNELLMAN 30.V1868
RÄ, JVS samling 20

Har äran anmäla att enligt från Uleåborg ingånget telegram »Colum
bine» ligger i Piteå, och ej ännu kunnat komma in till Brahestad för is.

Ödmjukast
A. F. Wasenius

Hfs 30 Maj 1868.

30

967 KJ.HARFF-J. VSNELLMAN1.V11868
RA, JVS samling

M<in) H<ögvälborne> Brode>r!

Enligt telegram från> Brahestad af denne dag, är Columbine derstädes
i går afton anländ och börjar j dag med lossningen.

Högaktningsfullt
Julius Harff 40

1 Juni 1868.

968 G. VON ALFTHAN- J. V SNELLMAN 7. V11868
HUB, JV$ handskrtflssamting

Välborne Herr Senator och Riddare.

Herr Senatorn hade rätt i sednaste kärkomne brefvet af den 15 Maj, för 50

hvilket ödmjukast får tacka: jag siipper verkeligen icke bort ifrån länet,
åtminstone icke nu. Befaliningen att ovilkorligen personligen, under
Juni m’ån<ad, förafskeda den indelta militären, GeneralGuvernörens
resa till Petersburg och den alit ännu kinkiga, ehuru något förbättrade
stäliningen i landsorterne — göra det nödvändigt, att jag dröjer till
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mediet af Juni här — och derefter blir det också svårt, ty då måste man
se sig om efter rägutsäde, hälla rotejemknings-, storskifts-fiskeri- m. (1.
stämmor i Kemi härad. Der Mensch denkt Gott lenkt7

1 stället far jag nu i morgon till Brahestad och Kalajoki, för att
förafskeda de sista Kompaniene af Uleåb<orgs Indelta bataljon —

förbigående en sorglig pligt för en gammal militär och för en man, som
utan att vara någon beundrare af den indelta institutionen dock ansåg
Finland både kunna och böra underhålla heldst nägot egen militär —

och derefter öfver Haapajärvi härad ända till Kajana — Sotkarno samt
10 återvänder först hem till midsommar.

Meningen är, att under denna resa taga nogare kännedom om
stälininger i de mest nödställde trakterne, anordna undsättningsåtgär
der, hvartill Kejserliga Senaten, yttermera ställt till mitt förfogande
2 000 M<at>t<o>r mjöl till iän, arbeten och understöd, att inspektera
pågående allm<änna> arbeten samt efterhöra möjligheten att med nysäd
besä rågåkrarne.

Tyfus-epidemien är något i aftagande, deremot kommer rödsoten
mera i omlopp och äfven den är ju mycket farlig. Sä vidt härintilis,
underrättelser ingått, är tillståndet bland arbetarne vid arbetsstationer

20 ne ganska tillfredesställande. Arbetscheferne äro anbefallde att hafva
färdigt bakadt bröd sofvel, soppor m. m. i beredskap för arbetarene,
äfvensom arbetslega blifvit nägot förhöjd och förberedande åtgärder, i
fail af utbrytande sjukdomar bland arbetspersonalen, skola vidtagas.

Fattigherbergena hafva varit — en olycka, der okunnighet, råhet och
bristande samvetsgranhet rådt om dem — en välsignelse, der de
motsatta dygderne gjort sig gällande. Beder att få fästa uppmärksam
heten på ett enda faktum: Helsotillståndet uti våra städer har varit
riktigt glädjande; af sådana rysligheter, som börjandes med Kuopio
och Wasa och slutandes med Wiborg och Helsingfors man fått läsa om

30 i tidningarne — hafva vi icke haft en aning. Afven i landorterne utbröto
sjukdomarne 4 å 6 veckor sednare än söderut. Norden och östra delen
hafva hela tiden varit temmeligen friska. —

Om slöjderna och deras utveckling har jag med sista post insänt en
utförlig berättelse, som.1 omnämner klena resultater, för närvarande, i
förhällande till det myckna besvär man haft; men vi skola hoppas att
fä se bättre frukter i framtiden.

Kornet framkom till Brahestad den 31 Maj och hit med samma
fartyg den 3 dennes — alltså i mycket god tid. Det är vacker vara och
förekommer mig icke inyeket oren. Huru denna hjelp blifvit upptagen

40 af allmogen, derom har jag härförinnan redan underrättat Herr
Senatorn och många enahanda vunna Tacksägelser, som den ifrån
Kalajoki, hafva sedermera inkommit. Circa 1 200 t(unno>r tordedock
qvarblifva i magasinerne, men de behöfvas nog framdeles. Afven
hafran är anländ och största delen af roffröen distribuerade. Om
rågbroddarne goda underrättelser och väigörande regn har icke heller
saknats. Nytt mod och hopp upplifvar menniskornes sinnen.

Innestutande mig i Herr Senatorns vänskapsfulla hågkomst, har äran
teckna mig med utmärktaste högaktning och tillgifvenhet

50 Välborne Herr Senatorns
Odmjukaste tjenare

G. v. Alfthan
Uleåborg den 7 Juni 1868.
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Efter att Snellman ijärnvägsfrågan hade råkat i oförsonlig konflikt med
generalguvernör Nikolaj Adlerberg, uppmanades han 27.111 1868 av den
senare att först ansöka om tre ,nönaders tjänstledighet och därefter att
avgå. Senaten behandiade frågan om Snellmans tjänstledighet 18. IV
1868. 3. VII 1868 skrev Snellman sedan sin avskeds- och pensionsansö
kan. Åvskedet trädde i kraft 15. VII 1868. Han beviljades en årligpension
på 9 600 mark och en gratifikation på 8 000 mark (RA, statssekreta
riateis arkiv).


