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då Senatorn Snellman först utlät sig — och för sin del fann godt tillåta
det mä förenämrde nio tusen fyrahundra nittio mark sextiotre penni i
räkenskaperne afföras under 7. H. T. och diverse utgifter utom stat;
och borde Guvernören i öfrigt förständigas att till Kejserliga Senaten
insända en specificerad förteckning öfver de i ofvanberördt afseende

10 upphandlade effekter, hvilka ännu voro osålda, äfvensom upplysa
hvarest och på hvad sätt desamma förvarades.
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Helsingfors.
20 Senator Snellman.

General Guvernören anhåller om underrättelse i hvilka ailmänna värf
Banko-Direktör Törnqvist reser utomlands.

Molander
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RA, A. Arnifrlts brevsaniling
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Högvälborne Herr Grefve.

Det gör niig stor ledsnad, att icke hafva kunnat få den af Högvälborne
Herr Grefven reqvirerade framställningen tidigare färdig.1

Men en dylik är, om den skall hafva något värde, ett långt arbete. På
ett sådant har jag icke kunnat tänka. Framställningens nödvändiga
korrthet — och tidens — hafva förhindrat det.

Den nu öfversända utgöres derföre blott af uppiysande noter till
Statsförslaget och af tillagda uppgifter rörande vårt penningväsende

40 samt en och annan reflexion dertiil. Det är det enligt min insigt
nödvändigaste, som i tillbörlig korrthet kunnat anföras. En förteckning
af endast rubriker och siffror hade varit gagnlös.

Den af Senatens translatorer gjorda Ryska öfversättningen har jag
icke haft tid att granska, men hoppas, att den är hjelplig.,

Vågar jag ödmjukast bedja Herr Grefven, att, i händelse Hans
Kejserliga> Höghet kunde önska lära känna den närvarande ställning
en, låta bilägga en afskrift af )>Kalkyl öfver Allmänna Statsfondens
tillgängar — år 1864», af hvilket dokument Rysk öfversättning torde
finnas i Statssekretariatet.

50 Några Ryska exemplar af Statsförslaget medfölja tryckta på bättre
papper. Kanske kunde ett underdånigst öfverlemnas åt Hans Majestät
—

— ett annat ät Finansministern.
Gamla Herrn Böningh i Reval har länge klagat öfver att få heta blott

»Assessor». »Alla i hans omgifning avancera, men han står stilla,
såsom om han skulle hafva gjort nägot ondt.> Jag vet, att han också
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inSinuerat sin bön om rangförhöjning hos Generaiguvernören och
Baron Stjernvall-Walleen. Odmjukt beder jag, att Högvälborne Herr
Grefven icke må illa upptaga, att jag, för att uppfylla Böningh’s
önskningar, talar för hans lyckliggörande med en Hofrådstitel.

Gårdagen var sorglig. Talet från thronen måste verka nedstämman
de — nu då andan är god, och belåtenheten var som störst. Mouvemen
tet skall vinna derpå.

Med djupaste vördnad har jag äran ftamhärda

Högvälborne Herr Grefvens 10

aldraödmjukaste tjenare
Joh. Vilh. Snellman

Helsingfors den 16:e April 1864.
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för Thronfölj<aren>

De egentliga statsfonderna äro tvenne:

Allmänna statsfonden och Militiefonden

Båda dessa fonder voro sammanslagna under en förvaltning från år
1840 till är 1854, då Militiefonden åter afskildes och ställdes under en
Militieexpedition i Senaten för skilda förvaltningar.

Utom dessa fonder har Statsverket under Finlands Banks förvalt- 30

ning följande för särskilda ändamål bestämda fonder:
Fattig- och Arbetshusfonden, hvars behälina kapital vid Januari

månads utgång detta är uppgick till 2 464 364 Mark.
Krigsmanshusfonden med en behållning vid samma tid af 1 589 832

Mark
Militieboställsfonden hvars behållning vid samma tid utgjorde

354 987 Mark.1
Invalidfonden med en behållning af 116 000 Mark
Skolfonden, hvars behållning är 63 000 Mark.
Alla dessa fonders inkomst och utgift upptages särskildt i statsför- 40

slaget för hvarje är.
Amortissements- fonden för ett genom bankirhuset M. A.von Rot

schildt & söner lånen 1882 upptaget statslån å 4400 000 Thaler.
Fondens behällning, hvari ingår en reserv för inlösen af ännu utlöpan
de obligationer å ett uppsägbart inhemskt iän, lihvilket tidigare upptogs
till krigskostnadernas betäckande åren 1854 och 1856 samt för jern
vägsanläggning mellan Helsingfors och Tavastehus,I utgjorde d<en> 30
januari — 8 237 396 Mark.

Liqvidationsfonden för liqviderna vid erläggandet af ränta och
amortissement å ett för samma jernvägsanläggning 1859 i Ryssland 50

upptaget lån å 2 500 000 R<ube>l.
Undsättningsfonden, bildad af att i September 1863 hos Baron

Stieglitz erhället kreditiv å 500 000 R., Ilhvars belopp åter utlånats ät
spannmålsimportörer och till mindre del åt den af missvexten nödli
dande allmogen


