
77$ A. C. VON ESSEN - J. V. SNELLMAN 13.V 1864

uti de saker som gick förbi under Hans sjukdom sä har De stäldt sä att
Gustaf får tenttera i medlet af Junii i Wasa, och för Krooken i
H<elsing>färs eller Tavastehus ty han res genast bårt if<rån Wasa sä fort
termin siutas. Lärarena har hvarit mycket hjelpsamma emot G<ustaf
och velat ställa till det bästa Han försummade 4 veckor jenom sin
sujukdom. den efterföligdes af stor matthet sedan han blef bätre sä att
Krafterna kom mera långsamt.

Nu har han dock hvarit frisk oagtadt strängt Arbete, som varit för
Oss rätt hugnande. Han frugtade helt och hällit att ej kunna fä

10 valdisera Gynnasium i sommar. Gud låte det dock gå bra — Gustaf
stackare har väl haft svårt genom sin stamning den har hvarit honom
mycket till hinder att få uttrycka sig äfven i läsvägen, så att Han nu
jnnerligt gläder sig åt att kunna håppas pä nägon förbätring i den
vägen. Nu Kära Broder vänder vi Oss till Din Altid bevista godhet och
Broderliga deltagande, och läter Gustaf komma till Dig, väl vetande att
Du gärna skaffar honom rum, antingen i Din lilla gårdskammare eller
pä något annat gått ställe — om ditt rum är upptagit. Men nu blir
Gustafs vistelse väl långvarig, ända till Sept<embe>r månad eljest blir
tiden kårt att resa häremellan — jag vill tro att Du sade Oss att Kuren

20 *medlar* 6 veckor. Gustaf<s vistelse bör jngalunda bli annat än på vår
bekåstnad. tag det ej jlla upp det Kära Broder men vi vetaju att Du nog
har omkring dig dem som ligger efter uti det dyra H<elsing>fårs.

Essen är Nu just rest till Keuru ting för de fjolårige Stockarne dem
han tog hem. Nu lärer han väl reda sig bra med sina goda Documentter
— Du vet väl att saken tog en sä lycklig utgång?

Nog vet jag att Du Kära Broder har mycket att gjöra hvarföre jag ej
heller räknar pä att ofta ha det nöjet att fä bref af Dig. Hälsa nu så
innerligt till Alla Dina barn. Det skall bli en stor glädje för vära Gässar
att få se Morbror och sina Cusiner. Essen har varit bra nog frisker i

30 vintter. jag frugtar likväl mycket för denna vår, emedan jag hört att
slag ofta återkommei, på samma årstid. Herren afvärje dock ett så svårt
och härdt slag i från oss.

i går kom jag hjt till Roosens föratt efterse vår lilla Wendla som
hastigt insjuknade i går morse jag tycker dock att hon är bätre i dag.
hon ligger som bäst i vått Lakan förat fördela febern. Roosen och
Ottilia hälsar hjertligt. De jemte sina tre barn äro friska. Tack Kära
Brod<er> för dit bref — jemte jnneliggande penningar åt Mamma.
Påsttimmen är jnne jag slutar därföre med hjer<t>lig hälsning till Dig
hulda Broder.

40 Din tillgifna
Syster

Anna Essen.
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50 ... yttrade sig Senatorn Snellman: — Emedan någon föreskrift derom att
den frelselandboerne i Sahkola socken åliggande hållgöring skolat från
1863 års ingäng och framgent medelst entreprenad verkställas, enligt
hvad Guvernören upplyst, härförinnan icke blifvit meddelad samt
Guvernörsembetet vid sådant förhållande desto mindre bordt, utan att
i laga ordning, rörande hållskjutsningens framtida utgörande, höra de
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hållskjutsningsskyldige, skrida till förordnande af ofvanomförmälde i
afseende å hållgöringens utbjudande å entreprenad förrättade auktion
och fastställelse af de dervid gjorda anbuden, som de hållskjutsnings
skyldige hos Guvernören tillkännagifvit sig vilja sjelfva utgöra nämnde
åliggande,1 ty och då de i besvären icke deltagande frelse landboerne, uti
deras underdåniga förklaring, förenat sig i enahanda talan med
besväranderne, pröfvade Senatorn, med ogillande och upphäfvande af
Guvernörsembetets öfverklagade, enligt hvad jemväl upplyst blifvit de
hållskjutsningsskyldige icke delgifna, men emellertid i verkställighet
försätta utslag, skäligt förordna det skulle hållgöringen i förenämnde 10
gästgifverier, — jemlikt ofvanbemälde frelselandboers önskan, framde
les af dem sjelfve hvar i sin tur, efter behörig fördelning, utgöras; och
jemte det Guvernören egde derom vidtaga nödig och författningsenlig
åtgärd, ålåge det Guvernören tillse att intills sådant skett, hållskjuts
ningen under tiden verkställes på sätt lempligast kunde ske.1

För öfrigt ville Senatorn öfverlemna handlingarne i målet till Pro
kuratorn i Kejserliga Senaten, i afseende å den åtgärd, hvilken
Prokuratorn kunde finna skäligt vidtaga.
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Senatorn Snellman — fann den af Senatorerne Furuhjelm och
Geheimerädet Cronstedt tagna befattning med förberörde år 1860.
afgifna riddarhusordningsförslag icke utgöra hinder för bemälde Sena
torer att deltaga i den Kejserliga Senaten nu åliggande behandling af
ärendet, hvarföre och dä det framställda jäfsförhållandet, enligt Sena
torns tanke, ej heller i öfrigt vore i Iag grundadt, Senatorn ansåg frågan 30
derom böra förfalla.
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då Senatorn Snellman yttrde sig, — att hos Senatorn i öfvervägande
kommit, hurusom nästan alla af vederbörande i ofvanantydt syfte
föreslagna åtgärder allaredan å annan väg blifvit gjorda till föremål för 40

lagstiftningen samt förty komme att i sinom tid särskilt pröfva och
afgöras.

Men emedan angelägenheten af en ordnad lekmanna verksamhet
till befrämjande af kristligt sediiga ändamål, till hvilken författningarne
om kyrkovård, kyrkosexmän och bysäldste innehålle antydningar,
särskilt blifvit af Domkapitlen i Åbo och Kuopio framhållen, ville
Senatorn i öfverensstämmelse dermed hafva samtlige Domkapitlen
anbefaldt att för stiftens å synodalmöte, församiade presterskap
framställa till öfverläggningsämne, huru denna angelägenhet kunde
ändamålsenligast ordnas samt huruvida föreningar församlingsvis, 50
under vederbörande presterskaps inseende, borde åstadkommas för
spridande af bibiar och uppbyggelseskrifter, byalagens samlande på
söndagseftermiddagarne till andaktsöfningar och nyttig läsning, värns
lösa barns vård och kristiiga uppfostran, sedligt förfallna och efter
utståndet straff frigifne personers upprättande med mera, som till


