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Ödrnjukaste Memorial!

Af Herr Guvernören Lanet har jag muntiigen blifvit underrattad, att
dc af niig föresiagna och vid en aC Lvenne Magistratens i staden
mediemmar förrättad syn godkanda reparationer ä det biifvande
Skolhuset icke komma a tt verkstälias, samt att underra ttelse hUrom 10
mcd dagens post skulle afgä tifl Högvördigste Herr Biskopen Doctorn
och1 Ordensiedamolen och Det 1-lögvördiga Domkapitiet. Om sä Lir,
och dä häraf skuile följa, ait Skoian komme att inrymmas uti rum,
eniigt mitt bedömande sä smä, att utom obehaget af den skämda iuft,
i dessa mäste uppstå, Ltfven i Skoiungdomens heisa af dess instängande
inom ett sä trängt utrymme kan lida, sai fär hos Högvördigste Herr
Biskopen Doctorn och Ordensledamoten sä ock Det Högvördiga
Dornkapitiet jag pä det vördnadsfuiiaste anhälia, det Skolan mätte
höggunstigt tillätas att Luis vidare begagna en af den lokal, den härtilis
innehaft, dä uti samma lokal annu för Gymnasii behof skulle Finnas en 20

stor högtidssai och en mindre sai bäda uti öfra väningen, sami i summa
väning endast Gymnastiksaien komme utt blifva för Gymnasium och
Skoian gemensam.

Fiärjem te fär jag afven Uran vördsammast anmLila, att jag icke
vidtagit nägon ätgard för anskaffande af nya bord, puipeter, bLinkar o.
s. v., af skai, att dc, som förerinnas, Uro för första behofvet tiliräckliga
för bäda iUroanstaiterna, samt bifligt torde vara, att Skoian behäiler dc
härtiilis begagnade, dä den blifvande Gymnasii styreisen sLittes i tiflifäile
utt efter eget vai anordna det i detta hänseende nödiga. Kuopio den
25:te Juh 1844. 30
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1-iögvördigste Herr Biskop, Doctor och 40

Ledamot a f Rera Ordnar
sä ock
Det Flögvördiga Domkapitiet

Till ätlydnad af Flögvördigste Fierr Biskopens, Doctorn och Ordens
iedamotens sä ock Det l-lögvördiga Domkapitlets vördade befaltning,
och öfvertygad, aILL mina Fierrar mediärare, hvilka jemte mig deltagit i
Coliegii Scholastici beslut att ifrän Högre Elementarskolan i Kuopio
skilja gossen Leonard Viiheim Moheil, dela niin åsigt öfver obefogen
heten, af Mohelis faders anförda besvLir, fär jag hiirhos vördsarnmast 50

afgifva för saken nödiga uppiysningar, ehuru jag hvarken kun eller bör
träda svarsmail för Collegii Scholastici öfverklagade beslut. Sälunda fär
jag Uran uppiysa:

Att gosscn Mohelis vana rtiga lefverne bii fvit till fullo in tygadt
genom hans medskyldigas vittnesbörd och hans egen bekLinnelse.


