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Sammanlagda årliga ansiaget för alla dessa föreslagna kanaliserings
och strömrensningsarbeten uppgår alltså:

För de arbeten Päjäne
och de öfri<ga>
sjöarnes ö
utföres i
för kanaler
vattnen o<ch>
i Uleä
Och dä härtili årliga an<slag> 10

de och ***

vägsanläggnin<g)

Hans Kejserliga Majestät är, att dessa dem bekostade företag inomvis
snar framtid skola fram dem afsedda frukter, kraftigt hefordrande det
ökade välstånd, som skall göra det möjligt att fullfölja det sålunda
påpbegynnta arbetet pä att, den Europeiska civilationens närvarande
ståndpunkt motsvarande kommunikationssystem.
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124 j. v. SNELLMAN-A. ARMFELT 7.IV]863
RA, A. Armfelts brevsamling

Högvälborne Herr Grefve!

Hos Högvälborne Herr Grefven får jag äran aflägga en vördnadsfull
tacksägelse för Herr Grefvens höggunstiga medverkan till den oför
tjenta utmärkelse, mig vederfarits.,

Jag vågar hoppas att den misströstan, jag hyser angående min 30

förmåga att gagna i den verksamhet, mig nu förestår, och hvilken jag
äfven inför Högvälborne Herr Grefven uppriktigt uttalat, kommit till
Hans Majestät Kejsarens Höga kännedom. Då likväl Hans Majestät
täckts härvid icke fästa någon uppmärksamhet, har Hans Majestäts
Nådiga förtroende varit för mig en befallning, som jag intet ögonblick
tvekat att åtlyda. Mig återstår endast, att i medvetande om mina
krafters ringhet desto samvetsgrannare söka motsvara detsamma.

Största bekymmer gör det mig, att, enligt hvad Hans Excellens Herr
Generalgouverneuren behagat meddela, veta mig vara påräknad för
Finance-Expeditionen. Annu kan man dock hoppas, att Baron Lang- 40

enskiölds / lif / skall åt ffiderneslandet sparas; min befattning blefve sä
af korrt varaktighet, och jag vore i tillffille att inhemta hans råd.
Visserligen är faran ännu icke öfverstånde; men hans krafter hålla sig
uppe ocl och detta ger hopp. Personlig högaktning och tillgivenhet
icke mindre, än min öfvertygelse om den förlust, det allmänna i
Langenskiölds utomordentliga förmåga skulle lida, gör detta hopp för
mig kärt.

En sak vågar jag ödmjukast lägga Högvälborne Herr Grefven på
hjertat. Skulle äfven detta år gifva missvext, sä biir stäliningen hotande.
Ar deremot Augusti månad lyckligen förbi, är det ingen nöd, ty 50

affärerna stä väl. Endast att Bankens utlåningar, såsom af de många
bankrutterna visar sig, torde varit något frikostiga. Men detta bekym
mer är öfvergående. Statsverket skall deraf komma att föga beröras.
Men för den olyckliga eventualiteten af en missvext borde alla tillgång
ar besparas; äfven om möjligt Banken förvärfva sig tillgodohafvande i
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utiandet, utan att på detta utgifva sediar här hemma.
Odmjukt anhållande, att Högvälborne Herr Grefven fortfarande

måtte skänka mig den högt skattade välvllja,1 af hvilken jag haft lyckan
mottaga så många bevis, har jag äran med djupaste Vördnad framhär
da

Högvälborne Herr Grefvens
aldraödmjukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman
Helsingfors den 7 April 1863.
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125 C. K E. STJERNVALL-WALLEEN - J. V.
SNELLMAN 13.IV 1863
HUB, JVS handslcnflssamling

Högädie Herr Kansli-Råd!

Jag skyndar att uttrycka min inneriiga tilifredsställelse öfver Herr
20 Kansii Rådets utnämning till Senator, emedan jag den ser ej ailenast en

utöfvad rättvisa af vår Nådige Herre och Storfurste åt en om foster
landet förtjent man, utan ock en säker förhoppning om vinst af ljus
insigt uti allt det som skail befordra iandets1 sanna väl.

Mig tiilkommer ingen tacksamhet för denna utnämning, då jag
endast — jemte andra — deltagit i uppfyliandet af en dyrbar piigt att
framhålla sanningen inför thronen. Herr Senatorn är sin egen förmåga
skyidig hvad som nu inträffat, och vi här instämma i Iandets glädje
öfver den ffignesamma tilldragelsen, att se dess högste Styrelse stadgad
och styrkt genom en utmärkt förmåga.

30 Våra financer äro bekymmersama; dc fordra ali uppmärksamhet och
deras vårdare är oförmögen att nu dermed taga befattning. Till den 1
Julii är Herr Senatorn redan i tilWäile at skaffa sig närmare insigt om
dessas inveckiade stäilning och öfverväga hvad som står att göra för att
ordna denna så vigtiga del af landets förvaltning. Jag hoppas rnycket af
Herr Kansli-Rådets Ijusa biik i denna gren och framhärdar med
fullkomiigaste högaktning

Högädle Herr Senatorns
ödmjukaste tjenare

Em. Stjernwall
40 S:t Petersburg d. 1/13 Aprii 1863

126 j. W. G: SON SNELLMAN - J. V. SNELLMAN
25.IV 1863
RA, JVS samling

Uieåborg den 25 April 1863

50 Herr Senator J. V. Snellman
Helsingfors

Käre Broder!

Ehuru ännu i saknad af M<in> Br<oder>s värda svar på min sednaste


