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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 välvilja,, af hvilken jag haft lyckan
mottaga så mänga 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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Högädle Herr Kansli-Råd!

Jag skyndar att uttrycka min innerliga tillfredsställelse öfver Herr
20 Kansii Rådets utnämning till Senator, emedanjag den ser ej allenast 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 skall befordra landets, sanna väl.

Mig tillkommer ingen tacksamhet för denna utnämning, då jag
endast — jemte andna — deltagit i uppfyllandet af en dynbar pligt att
framhålla sanningen inför thronen. Herr Senatorn är sin egen förmäga
skyldig hvad som nu intnäffat, och vi här instämma i landets glädje
öfver den ffignesamma tilldragelsen, att se dess högste Styrelse stadgad
och styrkt genom en utmärkt förmåga.

30 Våra financer äro bekymmensama; de fordra ail uppmärksamhet och
deras vårdare är oförmögen att nu dermed taga befattning. Till den 1
Julii är Herr Senatorn redan i tillffille at1, skaffa sig närmare insigt om
dessas invecklade ställning och öfverväga hvad som stån att göna för att
ordna denna så vigtiga del af landets fönvaltning. Jag hoppas mycket af
Herr Kansli-Rådets ijusa blik i denna gren och framhändar med
fullkomligaste högaktning

Högädle Herr Senatorns
ödmjukaste tjenare

Em. Stjernwall
40 S:t Petersburg d. 1/13 Apnil 1863
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Uleåborg den 25 April 1863

50 Hern Senator J. V. Snellman
Helsingfors

Käre Bnoder!

Ehunu ännu i saknad af Min> Br<odens vända svar på min sednaste


