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HUB, JVS handskr’ftssarnling

1 anledning af min anhåilan till General-Adjutant Krabbe emottog jag
för några timmar ett telegram af honom, den han meddelar att ett
skruf-transport-fartyg redan är uppiåtet i Baron Stjernvai1-Wailens
disposition, och att i fali af behof en annan ångare står till tjenst.
Marin-Ministerium förbehåller sig utaf finska kronan endast betalning
för bränsiet, jag förmodar äfven för oijan.

Högaktningsfuiit 10

3. Indrenius
Söndag morgon.
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Välborne Herr Senator och Riddare.
20

På de skäl Herr Senatorn anfört har Grefve Adlerberg samtyckt till att
Herr Senatorn först i Thorsdag afgår härifrån, och önskan att Herr
Senatorn ville hemta med sig till Petersburg uppgift pä de undsättnings
åtgärder som redan äro gjorde och som ännu förestå att göras m. m.

Väiborne Herr Senatorn och Riddarens
ödmjukaste tjenare

B. Indrenius
Måndag.
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$32 G. VONALFTHAN-I V. SNELLMAN2.XI]867
HUB, JVS handskriftssamling

Väiborne Herr Senator.

1 den förhoppning, att denna skrifvelse ungefär samtidigt med Herr
Senatorn anländer till Helsingfors, har jag velat helsa på med några
rader man jag på något mer än 2 veckor begifver mig af till Haapajärvi
och Salo härader, för att i sammanhang med de af Kejserliga Senaten 40

anbefalide restundersökningarne och låne-anstånds-frågan vid Kom
munaistämmor handlägga några af länemötets propositioner.,

Det var kanske mindre välbetänkt af mig, att föreslå räntefria iän till
ängsdikningarne, men pro primo, taget ifrån undsättningsarbets-sidan,
tyckte jag det redan vara en Vinst, att få heldst Kapitalet åter och pro
secundo, telegraferade jag om saken, sä att förslaget, i den delen,
kunnat ändras man någon verkställighet kom i fråga. Det var å andra
sidan icke riktigt lyckligt, att oviikoriigen fordra församiingarnes
garanti, ty de fiesta komma, befarar jag, att vägra densamma och sä
förloras med kungörelser, laga tid m. m. sä mycket tid, att arbetena 50

icke hinna komma till ständ och då få nedre bestyrelser iof, att anlita
sula kiena resurser straxt ifrån hösten, i stäliet för att de, i motsatt fall,
kunnat spara dem till den strängare vintertiden.

Emeilertid har jag nu, eniigt Herr Senatorns önskan, insänt förslag
till jemväl andra Undsättningsarbeten, hvilka dock, till större deien,


