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grafven täcker dem.
Meningen, att fienden skaii hämnas på oss för adressers skuld, är en

dumhet. Men det är en sanning, att de kommit i tid, skulle ingen fiende
satt sin fot på vår jord7

1 Ryssiand är argheten fanatisk. Man viii slåss i åratai heiire, än att
gifva en smula efter. Liberaia inStitutioner får Pohien. Men eijest
ingenting.

Vårt öde biir att hafva fienden här om somrarne, och Ryssarne om
vintrarne, år ut och år in.

Tro dock ej på de krigsnyheter, som våra dumma tidningar utbasu- 10

na, sedan de garanterat freden, hvarje gång adresser varit i fråga.
Af vaien i Frankrike hoppas man helire på fred. Gifve Gud, att sä

biefve!
Heisa kärt de Dina. Broderligen

J. V. S:n
H:fors d. 8 Juni 1863.
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HUB, JVS handskr(ftssamling

S:t Petersburg den 6/18. Junij 1863.

Högädie Herr Kansli-Råd. m. m.

1 aniedning af Herr Herr Kansii Rädets skrifveise af den 4:e inneva
rande Junij, somjag haft äran inhändiga, anserjag mig skyidig uppiysa
att, såvida det försiag till iandtdagskaiieise, hviiket varit Herr Kansii
Rädet meddeiadt, redan biifvit af Hans Majestät Kejsaren godkändt 30

innan Herr Kansii-Rådets bref kom mig tiiihanda, de observationer
Herr Kansii-Rådet gjort vid detta försiag icke vidare kunnat den
iaktagas. Emeiiertid komma desamma att tagas i öfvervägande vid
Siutiiga uppstäIlningen af det tai, hvarmed iandtdagen af Hans Majes
tät öppnas. Baron Stjernvali som, i dessa dagar, reser till Helsingfors,
kommer troligen att ytterligare derom tala med Herr Kansii-Rådet. —

Tiiiåt mig, för min del, att få betyga min uppriktiga tacksamhet för de
välviiiiga meddeianden Herr Kansli-Rådet lemnat 055 uti denna vigtiga
angeiägenhet, och ber jag Herr Kansii-Rådet vara öfvertygad att jag
fuiikomligen inser och uppskattar vigten af hvad Herr Kansii-Rådet 40

framstäilt; utbedjande mig att äfven framdeies få påkalia Herr Kansli
Rådets goda råd och uppiysningar, då vårt fosteriands väi sådant
erfordrar.

Med utmärkt högaktning har jag äran framhärda

Högädie Herr Kansii-Rådets
Odmjukaste tjenare

Aiex. Armfelt.


