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28.111 1844
RA, Boigc c/omkapite/s cnkir

Ödmjukaste Mernorial.

Härjemte Fårjag Liran ödnijukast insinda rikenskap öfver förvalining
en af Högre Elernentar Skolans i Kuopio medel friin och mcd d<en 1
Mars till och mcd den 31 December 1843, utgörande en afskrift af
Kassa Konto i dubbla exemplar och i afseende iberopade verlika- 0

tioners riktighet och Kassabehtiliningen försed4 mcd visum afSkolans
Högvördige Inspcctor.

Likaså får jag till tlydnad af vördad befallning härhos bilägga
influtne Kollektrncdel för iir 1842 från Norra Savolaks Öfra och Nedra
Prosterier, anmälande lika ödmjukt att inga flera remisser af dylika
medel blifvit till Skolkassan aflemnade.

Och tager jag mig frihet till Räkenskaperna ödmjukast upplysa:
1:0 Ait kassa konton upptager äfven den tids Förvaltning, ifnin den

1 Mars till d<en 1 Juli 1843, under hvilken H:r Magister E. J. Blom
förestått Rcktorsbefattningen. 20

2:o Att dc under den 1 :sta December till tjenstförnittandc> Ryska
Sprkläraren, Rongain, utbctadc 3 R<ubel Sdlfver motsvara den
honom tillkommande lön från den> 24 Augusti till d<en 1 September,
ehuru dessa medel genom eti misstag å Landskontoret icke blifvit i
Rongains quartal utanordnade och således böra arga från dc 30 Rube>l
S<ilfve,r af samma lön För Juli och Augusti månader. hvilka nu
upptagna å Skolkassans Debet enligt vördad instruktion frarndeles
böra aflemnas till Ekklesiastiksiatens Enke och Pupiil Kassa.

3:o Att å Bibliothekskassans Debetär på grund afförhandenvarandc
untcckningar uppförd en Summa af 14 Rubcl 36 kopek SilFvcr, 30

tillhörande till Konrektors lön anslagna Djeknepenningar För 1841.
utan att denna besparings tillkomst aC nämnda anteckningar nLirmare
utredes.

4:o Att dc å samma Debet upptagne gtWvor 10 Rubel 855/7 kopek
S<ilfver utgöra eU sammanskott af ålsk illiga stadcns 1nvnare, hvil ka
på skedd uppmaning jemte dessa medel förärat till Bibliotheket
Sjuttiosex volumer, till en del af icke ringa värde.,

Dä likväl, dessa smai tillskott oaktadt, Bibliothckskassan iir så ringa,
och d densamma För framtiden kommer att sakna alla andra bidrag Lin
frivilliga gåfvor, men deremot Skolans behof af böckcr För Skolstu- 40

dierna är stort, s fir lios l-lögvördigste l-lerr Biskopen Doctorn och
Ordenslcdamoien sä ock det l-lögvördiga Domkapitlet jag vördsam
mast hcmställa, huruvida icke dessa Bibliothekskassans medel linge
användas till inkäp aF Lexica För dc Ofra Klassernas begagnande i
Skolan. af kartor För dc Iägre Klasserna samt uF nyare godkiinda
upplagor aC dc Auctorer, som för Skolorna koinma ati till läsning
antagas, och Lexica i nyare spr-äk, alIt för LLirarcnas behof; och vägar
jag förutsätta, att, s1lunda använde, dessa medel skola bära bättre
frukt än om dc deccnnier förräntas. utan att likväl räntan kan komma
att tillfredsställa ens dc mcst anspråkslösa bchof För eti Skolbibliothek. 50
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Joh. Vilh. Snellman.


