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att Hans Kejserliga Majestät nådigst ville derförinnan affordra Sena
tens Justitie departement ett utlåtande angående donationsförhållan
denas närvarande beskaffenhet ur rättslig synpunkt jemte yttrande,
huruvida ett deraf beroende ordnande af desamma är önskligt eller ens
möjligt. Ty jag vågar anse ett afgörande häröfver vara högeligen
påkalladt icke blott till ledning för landets Ständers öfvertygelse, utan
äfven till lugnande af donationsböndernas sinnen och beredande af
villighet å deras sida att ingå på de landsfaderliga åtgärder, till hvilka
Hans Majestät kan för dessa förhållandens billiga ordnande allernå

10 digst besluta.»

415 C. K E. STJERNVALL-WALLEEN
- J. V

SNELLMAN 2.11 1865
HUB, JVS ha,idskr,ftssamling

Högädle Herr Senator,

20 För senast erhållne ärade skrifvelsen jemte bilagor fär jag affägga min
förbindligaste tacksamhets betygelse.

Ryktet om det i alimänna rörelsen nu synliga ryska myntet samt
finska marksedlarnes försvinnande har varit oroande, dock icke oför
klarligt.

Den genast till Senaten meddelade föreskriften om afvaktande af
Kejs<erlig> befallning innan silfver utvexling företages afsåg endast att
komma Finans-Chefen till hjelp vid påträngande af realisation<en och
korsade sig med underrättelsen om uppskofvet till April.

Rättigheten till silfver utvexlingen hafva vi vunnit; sättet och tiden
30 efter den 1/13 Juni beror af vår administrations visliga bepröfvande.

Vid de ofta förnyade förfrågningar om tidpunkten svarar jag ständigt:
Kanske efter ett eller par år. Spekulation kan härpå icke bygga någon
säker vinst och slutar väl att uppgifva alla förhoppningar. —

De stränga föreskrifterne till Banko Directionen synes ganska
befogade, men vär högsta styresmans å stället envishet att vidhålla sin
tanke och förespå en olycklig utgång är en ledsamt inverkande
omständighet som äfven komma de osäkra här att frukta för sakens
lyckliga utgång. -

Med fullkomligaste högaktning har jag äran förblifva
40

Högädle Herr Senatorns
ödmjukaste tjenare

Em. Stjernwall
S:t Petersburg d. 27 Jan/8 Feb. 1865
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50 RA, Senatens arkiv

dervid Senatorn Snellman yttrade: — det Senatorn vid öfvervägande
af de sökandes tjensteålder ansåg sig böra å förslaget uppföra: iförsta
rwnmet: Kanslisten, Proto,kollssekreteraren Hjelt, som, efter det han
den 19. December 1846. blifvit inskrifven säsom Auskultant i Åbo
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Hofrätt, den 22. Januari 1850. antagits till extra Kopist i Senatens
Justitie departement och den 2. Oktober 1850. till extra Kammarskrif
vare i Ekonomie departementet, sedan honom emellertid dessförinnan
tillerkänts befordringsrätt till befattningar vid landets administrativa
och kamerala verk och myndigheter, ehuru han icke aflagt i sådant
afseende föreskrifna kunskapsprof, hvarefter Hjelt i sistbemälde depar
tement sedermera befordrats den 21. December 1852. till Kopist och
den 20. Maj 1856. till Kanslist, samt den 29. April 1863. i nåder hugnats
med Protokollssekreterare namn och värdighet; samt

i andra rummet: Kanslisten Baron von Kothen, hvilken den 20. Juni 10

1848. antagits till Auskultant i Åbo Hofrätt, samt den 4 Oktober 1853.
blifvit inskrifven såsom extra Kopist i Senatens Justitie departement,
hvarå han vid Prokurators-expeditionen befordrats den 23. November
nästnämnde år till Kopist och den 6. November 1856. till Kanslist, från
hvilken tjenst han den 6. Februari 1859. vunnit transport till enahanda
befattning i Senatens Ekonomie departements Ecklesiastik-expedition,
sedan honom derförinnan förunnats befordringsrätt till befattningar i
nästbemälde departement samt vid de administrativa och kamerala
embetsverken i landet, ehuru han icke aflagt derför erforderliga
kunskapsprof; och då i afseende å tjensteålder, skilnaden emellan öfrige 20

sökande icke vore betydligare, ville Senatorn med hänsyn till deras
lemplighet för tjensten, uppföra

i tredje runiniet Kanslisten Tollet, som den 22. Juni 1847. pro1move-
rats till filosofie magister, den 28. Maj 1853. vunnit Juris utriusque
kandidat grad, hvarefter Tollet, som blifvit inskrifven den 14. Decem
ber 1853. i Senatens Ekonomie- och Justitie-departementer såsom extra
Kopist och den 20. December 1854. som Auskultant i Åbo Hofrätt, den
18. Maj 1858. befordrats till Kopist och den 12. Mars 1861. till Kanslist
i Senatens Ekonomie departements Finans-expedition.

då Senatorn Snellman yttrade: — att emedan i tredje förslagsrum- 30

met uppförde sökanden, Kanslisten Tollet genom aflagda högre lär
domsprof förvärfvat en mera omfattande vetenskaplig underbyggnad
sarnt Tollet, som under hela sin tjenstetid i Kejserliga Senaten varit i
Finans-expeditionen anställd, derunder icke allenast vunnit erfarenhet
i handläggningen af derstädes förekommande ärender, utan jemväl
ådagalagt berömligt nit och skicklighet uti tjensteutöfningen. Senatorn
för sin del fann skäl frekomma att hos Hans Kejserliga Majestät i
underdånighet hemställa, om icke Tollet kunde nådigst till Protokolis
sekreterare i bemälde expedition utnämnas.

40

417 INLÄGG OMINRÄTTANDETAVETTSTATIS
TIKT ÄMBET$ VERK
HUB, JVS handskriji’ssamling

År 1861 utarbetades af en för detta ändamål nedsatt komitt förslag till
inrättande af ett statistiskt embetsverk i landet. Detta förslag trycktes
och spriddes, för att kunna icke blott vederbörande auktoriteter, utan
äfven enskilda sakkännare tillffihle att öfver detsamma afgifva yttran- 50

den och meddela anmärkningar. Sedan sådane ingått, vidtogs likväl
icke nägon ytterligare åtgärd, emedan emellertid landets Ständer
ingåfvo en petition i ämnet, och H:s K:a M:ts Nådiga beslut med
anledning af densamma borde afvaktas.

Nådigst hörd i frågan tillstyrkte Senaten bifall till petitionen, hvar


