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1829 öppnades, någon del af dessa papper derur uttogos. Men detta
berättigar ingen att följa exemplet. Dessutom höil derigenom, så vidt
man kan finna, icke beslutet att bibehälla papprens försegling.

Om öfriga i kistan nedlagda papper gäller detsamma, som om de
Porthanska. De finnas der pä grund af ingånget aftal. Consistorium för
dagen eger icke rätt att bryta detsamma.

98 UTLÅTANDE 1 UNIVERSITETETS KONSISTO- 10

RIUM 10. V 1862
11 UA, Centralförvaltningens arkiv

Genom Konsistorii tidigare beslut hindrad, att vid försiaget till det
för läraren i de historiska vetenskaperna bestämda reseunderstöds
erhållande taga Rektor Melanders ansökning i betraktande, fär jag,
sedan detta hinder vid protokollets justering numera blifvit undan
röjdt, förena mig i Professor Cleves afgifna utlätande, och med
min röst föreslä Melander till sagde understöd, så mycket mera som
en flerårig tjenstgöring vid samma skola som Melander satt mig 20

i tillfälle att lära känna hans utmärkta lärare-skicklighet och duglig
het.

99 J. V. SNELLMAN - J. W. G: SON SNELLMAN
19. VI 1862
Uteåborgs LA, J. W. Snellman G:son arkiv

Käre Broder! 30

Jag har härförinnan icke haft nägot pälitligt att skrifva om. Nu är
Baron Langenskiöld hemma ftån Petersburg. Han medför underrättel
sen, att myntfrägans afgörande är säkert. Neml<igen> Silfvermark blir
enda lagiiga betalningsmedel — såsnart Finska banken kan börja
silfverutvexling.

Detta säsnart kan väl dröja ännu ett år. 1:o Finnes intet silfver i
cirkulation, och banken är rädd att börja, förrän 1 1/2 millioer, säges
det, finnes att tillgå utöfver dess närvarande silfverfond, 2:o Ar
statsverket rädt för uppsägning af dess inhemska Iän och för att fä 40

betala i silfver.1
Detta lån, 4 % obligationerna och Saimasedlar, skall derföre omsät

tas till fast amortissementslän. Man tror, att detta mäste tagas i
utiandet, och sä hoppas man få silfver in.

När sä skett, eller när ätminstone pengarna finnas att vid behof, d. ä.
som sagde obligationer o<ch> Saimasedlar strömma till, tagas frän
hyllan, dä vill man börja silfverutvexling ur banken.

Till vidare torde knappast nägon förändring i Ryska sedelns värde
mot den Finska och i kursen komma i fräga. Man kommer nog att
passa på en tid, dä exportörerna / (indragit beloppet för) / utstäldt / sina 50

trattor och importörerna ännu icke betalat — troligen senhösten. Kunde
alltså hända nästa höst 1863 — om det ifrägavarande lånet då är
uppgjort.1

Pentzin’ska pappren behåller jag och beder att få använda upplys
ningame rörande Regeringens och Skogsstyrelsens> förfarande. Mig


