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Nujust besökte mig Commercerådet Snellmar han har för den svåra
vårflodens skuld haft en ganska äfventyrlig resa, men är för öfrigt frisk
och rask.

Vi äro här så bedöfVade af våra bekymmer för utkomsten, att man
knappt har tid och sinne för att följa med de så vigtiga förhandlingarne
vid landtdagen — men en sä vigtig omständighet, som presslagens
fallande, har icke kunnat underläta att djupt gripa.

Med förklarlig Otålighet väntar jag att få höra någonting om
GeneralGuvernörens resa, han skulle ju inträffa här till midsommar
och tilis dato har jag icke fätt ett verbum om den saken. 10

Med utmärktaste högaktning och tillgifvenhet, har jag äran teckna
mig

Välborne Herr Senatorns
Odmjukaste tjenare

G. v. Alfthan
Uleåborg den 2 Juni 1867.

P. S. Mattorna ifrån Laukkas bederjag att nästa vinter få spekulera pä
om de dä ännu finns qVar.
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Beträffande denna del af beslutet var Senatorn Snellman af skiljaktig
mening, i det Senatorn, med afseende derå att förändring af den rörliga
materielen samt dermed förenade kostnader blefve en följd af banor
med lättare öfVerbyggnad, ansäg att Stabskaptenen Engström jemväl 30

borde till utlandet nu afresa för att taga kännedom om den lämpiigaste
konstruktion af rörlig materiel för slika banor7

Och skulle General GuVernören uti skrifvelse från Kejserliga Senaten
underrättas om förestäende af Senaten Vidtagna åtgärder, hvarjemte
anhällan tillika borde göraS derom, att General Guvernören benäget
ville för Ofverstelöjtnanten Wasastjerna och Ingeniören LekVe, till
underlättande af deras uppdrag, utffirda rekommendationsbref till
Kejsaredömets sändebud i de länder, som i uppgifvet afseende komma
att af Wasastjerna och Lekve besökas, äfvensom bref frän Jordbruks
Expeditionen skulle afgå till Manufaktur Direktionen med underrät- 40

telse om förberörde Ingeniören LekVe lemnade uppdrag samt till
Guvernören i Nylands län i afseende å utbetalning af ifrågavarande
reseunderstöd och öfriga anslag.
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Välborne Herr Senator.

Jemte betygande af min tacksägelse för gårdagens telegramm, med
tillständ att utlåna den sista rågen ifrån Kronomagasinerna, hvarom
jag anhällit för att i nödfall, på min efter några timmar företagande


