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en lärarirnas tilisättande må, såsom mötet föreslagit, blifva oundgäng
ligen nödvändigt.

Beträffande frägan om sättet för bestridande af kostnaden för
skolläraremötet med mera, sä ehuru det. enligt Senatoms tanke, ålegat
mötets bestyrelse att på förhand i underdånighet anmäla säväl om de
kostnader i ailmänhet, hvilka i och för mötet kunde förutses blifva af
nöden, som särskilt om tryckning af dess förhandlingar, samt vissa uti
räkningen upptagna utgifter, säsom det till niohundra sextio mark
uppgäende arfvodet för två stenografer, så mycket hellre kunnat och

10 bordt undvikas, som enahanda summa, utom renskrifningshjelp, utgif
vits för en sekreterare och hans biträde, ville Senatorn dock för denna
gäng af ovanomfönnälda anslagssumma för innevarande år utanord
na räkningens belopp, tvåtusen ättahundra mark, som Professorn
Cleve ägde ä Iandtränteriet i Nylands län emot qvitto lyfta och till
betäckande af omförmälde kostnader använda.

Vidkommande slutligen Professorn Cleves öfrige i den underdäniga
skrifvelsen gjorda framställningar, sä skulle, sedan den nu pägäende
tryckningen af skolläraremötets protokoli fulländats, samtlige Dom
kapitlen genom skrifvelser från Ecklesiastik Expeditionen, jemte erhäl

20 lande del af sagde protokoll, anbefallas att med underdänigt utlätande
öfver berörde framställningar till Kejserliga Senaten i underdänighet
inkomma och remisshandlingarne tillika äterställa; efter fullgörandet
hvaraf ärendet i dessa delar borde Kejserliga Senaten ånyo föredragas.
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RA, A. Arrnfrlts brevsamling

30 Högvälborne Herr Grefve!

För att Hans Majestäts Nädiga pröfning underställas, afgär Senatens
hemställan angående af Fabrikanten A. W. Wahren ansökta Iän.1

Hemställan sker, emedan förslaget innefattar tvä bestämda afvikel
ser frän gällande Reglemente; nemiigen:

Att ett lån ur Banken på 80 000 rubel mot hypothek af Forssa aktier
mätte fä ställas på 5 är i stället för 2 är, som är längsta tillätna termin;
hvarvid dock kan anmärkas, att omsättning är alimän sed.

Att räntan å länet mä efterskänkas för de tvä första ären.
40 Men härtili kommer för det tredje, att äfven ett län ur Amortisse

mentsfondcn föresläs, ehuru säkerheten för halfva beloppet 25 tusen
rubel i 25 stcycken> Forssa aktier är dälig. För län ur Banken gäller, att
aktier fä mottagas till högst 3/4 delar af nominela värdet. Man bör
anse, att föreskriften skall tillämpas äfven pä Iän ur Amortissements
fonden. Likväl föresläs nu sagde aktiers mottagande till fulla väi,det,
ehuru desamma nu försälda knappt nog skulle betinga ens 2/3 delar,
emedan fabriken saknar rävara, och ingen har pengar att köpa med.

Jag tager mig friheten skrifva härom, för att rättfärdiga mitt
tillstyrkande. Det har till motiv förnämligast, att ett fallissement af

50 ifrägavarande betydenhet skulle ytterligare ruinera krediten i landet,
som redan är ytterst vacklande.

Hjelp för Wahren motiveras särskildt deraf, att det är Amerikanska
kriget, som närmast vållar hans svåra ställning, ehuru visst den
aflägsnare orsaken är det origtiga förfarandet, att genom frikostiga lån
uppmuntra företag, vid hvilka inga eller ringa egna tillgångar förefun
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nits.

Att Banken komme att göra betydiig föriust, om Wahren nu tvingas

till cession betyder mindre; ty det är väl förtjent.

Något är väl gjordt, för att afstyra öfverdådig utlåning; men för

ögonblicket kan härmed ej forceras.

Jag har tvärtom sett mig tvungen medgifva äfven andra större iän ur

Amortissementsfonden af medel, som hällas i beredskap för inlösen af
Saima-sediar.

Tidigare failissementer hafva nemiigen rubbat den inhemska kredi
ten. 1 följd af närvarande penningkris är äfven den utländska krediten 10
uppsagd. Kursfailet har derjemte försvårat ställningen. Och det kan ej
nekas: vi ega för iitet pengar för den betydiiga utveckling ail industri i
landet under de senaste åren undergått.

Åt Högväiborne Herr Grefvens bepröfvande fårjag nu vördnadsfullt
överlemna denna afmr, hvartilljag icke skulie vågat förorda bifail, om
icke affärsställningen i landet i alimänhet tvingade mig dertiil.

Pä det ödmjukaste beder jag om föriätelse, att jag i mitt senaste
vördnadsfuila bref icke kunde angifva den noggranna siffran för den
förordade omföringen melian Alim<änna> Statsfonden och Fattig och
Arbetshusfonden. 20

Jag får derföre äran här bilägga en liteti tableau, som utvisar
öfverföringens beskaffenhet.

Här har spridt sig fruktan för ombyte på Generai-Guvernörs piatsen.
Ett sådant vore i all liändelse att bekiaga — men den största oiycka vore
det, om gissningarne på Baron Ramsay säsom efterträdare skuiie ega
någon grund. Denna reflexion är icke min, utan hela landets.,

Med djupaste vördnad har jag äran framhärda

Högväiborne Herr Grefvens
aldraödmjukaste tjenare 30

Joh. Vilh. Snellman
Helsingfors den 31 December 18637

Atimänna Statsfonden fattig- o<ch>
A rbetshusfoiiden

å Ja Hufvudtitetn

komme att utbetala skulle befrias från

Hans Majestä>ts motstående utgift 40

Dispositionsmedei -80 000 Mk 80 000 Mk
utöfver nuvarande
utbetalning för samma men komma att
ändamål 124 000 Mk framgent betala:

80 000 > till dårvården

Summa> 204 000 Mk 30 000

» understöd för

å 6.e Hufvudtiteln barnaföderskor 9 600
» fattiga barns

skulle fondens utgift uppfostring 6429 50

minskas med motstående 46029
46029-

Således ökas Således minskas
totalutgiften med fondens totalutgift

—

— 33 971 Mk med — 33 971 Mk


