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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 fmna, icke besiutet att bibehåfla papprens försegling.

Om öfriga i kistan nedlagda papper gäller detsamma, som om de
Porthanska. De finnas der på grund afingånget aftal. Consistorium för
dagen eger icke rätt att bryta detsamma.
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RIUM1O.V1862
HUA, Centralfön’attningeiis arkiv

Genom Konsistorii tidigare beslut hindrad, att vid försiaget till det
för läraren i de historiska vetenskaperna bestämda reseunderstöds
erhällande taga Rektor Melanders ansökning i betraktande, får jag,
sedan detta hinder vid protokollets justering numera blifvit undan
röjdt, förena mig i Professor Cleves afgifna utlåtande, och med
min röst föreslä Melander till sagde understöd, sä mycket mera som
en flerärig tjenstgöring vid samma skola som Melander satt mig 20
i tilifälle att lära känna hans utmärkta Iärare-skicklighet och duglig
het.
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Uleåborgs LA, J. W Snellman G.son arkiv

Käre Broder! 30

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

Detta säsnart kan väl dröja ännu ett är. 1:0 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 lån och för att fä 40

betala i silfver7
Detta län, 4 ¾ obligationerna och Saimasediar, skall derföre omsät

tas till fast amortissementslän. Man tror, att detta måste tagas i
utlandet, och sä hoppas man fä silfver in.

När så skett, eller när åtminstone pengarna finnas att vid behof, d. ä.
som sagde obligationer och> Saimasediar strömma till, tagas från
hyllan, då viil man börja silfverutvexling ur banken.

Till vidare torde knappast någon förändring i Ryska sedelns värde
mot den Finska och i kursen komma i fråga. Man kommer nog att
passa pä 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 ifrågavarande lånet då är
uppgjort7

Pentzin’ska pappren behåller jag och beder att få använda upplys
ningarne rörande Regeringens och Skogsstyr<elsens förfarande. Mig
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synes det klart at<t) c***> bonden får det belopp tjära, stock <***>, han
skall hafva, enl<igt> Förordn<ingen af 1841 — det icke angår nägon,
hvad staten gör mcd skogen.

Deremot ser Guvernörsembetets förfarande sjukt ut. Det Iigger för
öppen dag, att detsamma skyndat att utsyna huggning för fl<era) år, för
att förekomma Skogsstyrelsen <och) skaffa bönderna och sågarne
stock, utöfve<r) hvad bäda varit berättigade att erhälla. Orsakerna mä
hafva varit hvilka som helst. Berättigadt var förfarande uppenbart
icke.

10 Helsa kärt Hustru och barn. Med oförändrad tillgifvenhet.

Vän och Broder
Joh. Vilh. Snellman

H:fors d. 19 Juni 1862

P. S. Ryktet om Myntförändringen sprider sig väl snart. Låt saken
emellertid vara oss emellan och nämn äfven framdeles icke Din
sagesman.
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HUB, JVS handskrftssamling

Älskade barn!

Efter Du har sä god lust att stanna i Ekenäs öfver midsommar, sä fär
Du göra hur Du viii. Jag nekar Dig icke att glädjas. Jag är biott rädd
för, att Du vänjer Dig vid maklighet och sysslolöshet — den värrsta

30 osed, hvartill menniskan kan komma, emedan ur den härflyter sä
mycket ondt.

Jag tycker, Du sjelf hade kunnat Moster vara god och lära Dig litet
spela. Jag hade tänkt, att Du nästa vinter skulle fä spela flitigt. Men det
är illa om Du till dess giömmer bort det lilla du lärt. Kostnaden för din
undervisning blir icke ringa; och du borde tänka på,1 att icke onödigtvis
öka dem.

Huru kan du hjelpa dig mcd dina hattar, då den svarta redan var
söndrig. Kan du icke i Ekenäs fä en ny svart eller annan sämre hatt?

Se väl till dina skoplagg sä att du icke gär trasig om fötterna. Lät
40 flitigt smörja suiorna. Haf ocksä eljest värd om dina kläder, sä att du

alltid har dem i ordning. Ingenting är eländigare att se hos ett
fruntimmer, än om det för hvarje gäng någon utffird skall göras eller
någon bjudning kommer på, blir en hiskelig brådska att få något i
ordning. Den, som är ordentlig, är alltid färdig7

Sök att vara uppmärksam och artig mot alla menniskor, gamia och
unga, fattiga och rika. Det är ingen älskvärdhet, att blott då vara
vänlig, när man tyeker det lönar mödan, eller när det faller en in. Den
rätta älskvärdheten kommer af ett godt hjerta, hvilket glömmer sig sjelf
och endast tänker pä att göra lifvet lätt för andra. Och för ett sådant

50 finnes ingen skilnad till personen.
Af Morfar fär du ungefär 2 rubel pengar till, sä att du kan köpa,

hvad du behöfver.


