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detta året är hårdare än i fjol för dem som äro medellösa och jcke har

arbeten, ty i är har jnga Kronans arbeten ännu funnits att tillgå.,
Hjertligt är Du och De Oma 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-WALL1EN - 1 V.
SNELLMAN 2.1 1864
HUB, JVS handskrflssam1ing

Högädle Herr Senator,

På det förbindligaste har jag nöjet tacka för ärade skrifvelsen af den> 20

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

ställning, — till följe afvåra illuminaters påståenden, — fordrar. Politisk
insigt om, hi’ad 1 vår beroende ställning, för Iandets lycka och trefnad
bör och kan yttras, saknas fullkomligt i H<elsing>fors. Jag har nu för
ögonen följderna häraf; — de äro tillika bevis att mina ständiga farhagor
för Pressens *elucubrationer* vor berättigade

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

Med fulikomiigaste högaktning har jag äran frarnhärda 30

Högädle Herr Senatorns
ödmjukaste Tjenare

Ent Stjernwall
S:t Petb d. 21. Dr/2 Ja 1863/64
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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 Generab 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 länet. 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 egentligen
afsedda, anser jag mig böra uppiysa att de fiesta hittilis skedda
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tilWälliga utanordningar från nämnde1 Kassa skett åt enskiide personer
i form af lån, hvilka, ehuru deras återgäldande stundom af särskilda
omständigheter fördröjts, likväl deis allaredan blifvit, deis i sinom tid
ofelbart blifva till Kassan ersatta. Och får jag i sammanhang härrned
försäkra att, så vidt på mig ankommer, Passkassans öfverskottsmedel
hädanefter oafkortadt skola tilifalla fattig- och arbetshusfonden samt
deras användande för andra ändamål framdeles ej ega rum.

Med fuilkomiigaste högaktning har jag äran vara

10 Högädle Herr Senatorns
Odmjukaste tjenare

Alex. Armfelt

235 J. W. G: SON SNELLMAN - J. V. SNELLMAN
9.1 1864
RA, 1 V. Snellmans samllng

20 Käre Broder!

Erkännande ingången af M<in) B<roders vänskapsfulla af den 25
pass<a)to beder jag, hvad brännvinsfrågan beträffar, ännu få yttra det
jag ej kan inse hvarföre Städerna skulle förmenas att bränna Sitt
husbehofs bränvin derföre att några Köpmän i dessa städer erhållit lån
af det Alimänna emot 6 ¾ Ränta för att importera mera Spanmål än
eljest skulle ske på det Kronan ej måtte behöfva hafva Reservlager af
denna Nödvändighets Artickel och förlora betydligt därpå. Hvad äter
Uleåborgs Läns Spanmålsskulder för förra Året beträffar sä torde de ej

30 mera vara alh för stora och vore väl nästan intet om Styrelsen önskat
att deras utkrediteringar till Alimogen skulle förlängas, pä de orter som
äfven i Är fått missväxt.

Det har ej heller varit min Åsigt att de delar af Länet som i År fätt
missväxt skulle få bränna men hvarföre ej i synnerhet Städema för sitt
nödvändiga husbehof ej skulle få bränna kan jag ej inse.

Jag är mycket ledsen öfver att ej förut hafva kunnat inremmittera
medien för dc här teknade 5 aktierna i Uutiset men saken är den att jag
ej kunnat få in dessa medel hvaraf ännu utestår nägot men jag
innesluter emedlertid, här 500 Mk i Postremmis Vexlar enligt nedan

40 stående förtekning utgörande Aktiebeloppet.
Som jag sällan läser Nylanderska Artikiarna i Oulun Wtiikko>

Stanomat> sä känner jag alls ej vid M<in> B<roder>s yttrande om att vi
Uleäborgare skulle vilja skrärnma det vanmäktiga Ryssland och vägar
jag försäkra att om sådana Rykten skulle afhörts då måste dc vara
utgångna iofrån härdens i H<elsing)fors några härvarande medlemmar.

Vi mä »Gudilof» alla här bra och helsa hjertligen dig och dc dina
samt önska Eder och isynnerhet dig sjelf helsa och krafter till dit
Vigtiga Wärf.

Din tillgifna frände och tjenare
50 J. W. Snellman G:son

Nota å Postremmis vexlarne
Litt<era> A N:o 483, 506, 594, 602, och littera> B. N:o 773, alla a 100
Mk.


