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detta året är hårdare än i fjol för dem som äro medellösa och jcke har
arbeten, ty i år har jnga Kronans arbeten ännu funnits att tillgå7

Hjertligt är Du och De Dina hälsade af Oss alla

Din altid tillgifne
syster

Anna Essen
Keppo den 2 Januari 1864.

P. S. Mycket tack för häisningarne med M. Holma 10

233 C. K E. STJERNVALL-WALLLEN - i v.
SNELLMAN 2.1 1864
HUB, JVS hanäsk,’ftssarn1ing

Högädle Herr Senator,

På det förbindligaste har jag nöjet tacka för ärade skrifvelsen af d<en> 20

29:de Deccember>
Af documentet skall jag göra det bruk som vår iråkade Iedsama

ställning, — till följe af våra illuminaters påståenden, — fordrar. Politisk
insigt om, hvad i vår beroende ställning, för landets lycka och trefnad
bör och kan yttras, saknas fullkomligt i Welsing>fors. Jag har nu för
ögonen följderna häraf; — de äro tillika bevis att mina ständiga farhågor
för Pressens *elucubrationer* voro1 berättigade

Jag hoppas alit ställes åter till rätta och fruktar ingalunda att något
ombyte i den högre administrativa spheren står att befara.

Med fuilkomiigaste högaktning har jag äran framhärda 30

Högädle Herr Senatorns
ödmjukaste Tjenare

Em. Stjernwall
S:t Petb d. 21. Dr/2 Ja 1863/64

234 A. ARMFELT-JO V. SNELLMAN 6.1 1864
HUB, JVS handskrtftssainling 40

S:t Petersburg den 6. Januarij 1864.
Högädle Herr Senator.

Jag har haft äran emottaga Herr Senatorns bref af den 23. och 31.
December och tror mig kunna meddela med fullkomlig Säkerhet att det
intet är något att frukta för ett G<enerab G<uvernörs ombyte. Gubben
har blifvit mycket väl emottagen af Kejsaren som vet att verdera
honom.

Annu har jag intet erhållit Senatens hemställan angående det af 50

Wahren ansökta lånet. Mycket kommer att bero på General-Guvernö
rens ytrande i ämnet.

1 afseende å den i Senaten uttalade fruktan att Passkassans medel
komma att användas till behof, för hvilka dessa medel ej äro egentiigen
afsedda, anser jag mig böra upplysa att de fiesta hittilis skedda


