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mä blifva i tilWälle att efter omständigheterne meddela nämnde åboer
sädan lindring i dessa afgifters betalning, att betalningsterminen kom-
me att räknas från början afinnevarande är och första afbetalningen af
Iöseskillningen till statsverket således att erläggas vid Kronouppbörden
är 1865.
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Högädle Herr Senator!

1 anledning af den framställning, som blifvit gjord uti härjemte bilagde
skrifvelse, fär jag äran utbedja mig Herr Senatorns yttrande om och
huruvida någon åtgärd kan från Finska finance-förvaltningens sida
inledas i och för befordrande af det utaf Herr von Derwiez åsyftade
ändamål.

För öfrigt bör jag härvid tillägga: att Hans Excellence Finance
Ministern särskilt för mig uttryckt mycket intresse för ett gynsamt 20

upptagande af Herr von Derwietzes framställning,1 emedan fuliföljan
det af arbetet å jernvägen Moskwa-Riäsan till stor del beror af
möjligheten, att kunna fördelaktigt realisera ifrågavarande obliga
tioner, som, derest desamma skulle mästa under närvarande förhällan
den, försäljas å börsen härstädes, komme att bortgä för vanpris, hvilket
förhällande äter sannolikt icke komme att blifva utan infiytande på
dessa pappers värde och kredit i allmänhet.

Med utmärkt högaktning har jag äran framhärda

Högädle Herr Senatorns 30

Odmjukaste tjenare
Alex. Armfelt

S:t Petersburg den 15.127. Januari 1864.
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O .dä Senatorn Snellman — yttrade sig och emedan vid inrättandet af
Evois fors4institut hufvudsakligast afsetts att bilda forstmän för att
användas i statens tjenst; sä och dä staten för dess enskilda del ej
bedrifver något jordbruk och forstmännen säledes ej komme i tillifille
att nägonsin tillämpa eller draga nytta af den undervisning i landtbru
ket som desamma skulle inhemta vid ett förenadt läroverk i jordbruk
och skogshushällning, samt då härtill kommer att ett högst ringa antal
lägenheter i landet finnas, der en forstförvaltare vore behöflig, och
emedan ä andra sidan det forstnärliga vetande, som jordbrukseleverne
kunde hinna inhemta och äfven för sin framtida verksamhet säsom 50

jordbruksidkare i Finland behöfde använda vore sä ringa, att hithö
rande undervisning väl kunde meddelas af mgon bland de blifvande
lärarene pä Mustiala, samt dä vid sädant förhällande af de bäda
läroanstalternes sammansläende kunde väntas endast förvirring bäde i
förvaltningen och undervisningen, ansäg Senatorn den af kommittera


