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På dessa skäl vågar Senaten i djupaste underdånighet hos Eders>
K<ejserliga) M<ajestä)t hemställa, det täcktes E<ders Ktejserliga>
M<ajestä>t genom Nådigt Manifest förkiara att, för att afvända de
olägenheter, som uppstått,1 genom tvenne särskilda underhaltiga
rnyntslags obiigatoriska gängbarhet, i Finland skall utmyntas ett å
penni lydande silfverskiljemynt, innehållande fintsilfver till dess no
minela värde i förhållande till det fullhalltiga rubel och mark myntet
enligt 1/83 profvet, Nådigst anbefallande Senaten att till E<ders>
K<ejserliga) M<ajestä>t inkomma med underdånigt förslag till det nya

10 myntets valörer, pregel, storhet och legeringsförhållanden.
1 lika underdånighet får Senaten föreslå att E<ders> K<ejserliga)

M<ajestä>t ville Nådigst tillåta att med upphäfvande af hvad som i
Förordningen den 12. Juni 1860, Förordningen den 8. November 1865.
och Förordningen den 6. December sistiidet är blifvit i Nåder stadgadt
om den obligatoriska gängbarheten af silfverskiljemyntet bäde å kopek
och å penni, af 72. profvet, Ilsamt af kopparmyntet å kopek och penni,II
sagde å penni lydande skiljemynt skall såväl i Kronans kassor1 som af
enskiida mottagas, silfver skiljemyntet å 75., 50. och 25. penni till
endast 100. penni och kopparmyntet å 20 10., 5. och 1. penni till endast

20 25. penni i en liquid, Ildock att förbindelsen att mottaga nyssnämnde
silfverskiljemynt må fortfara biottil sålänge och intili dess detsamma
hinner invexlas mot det nya fulihalitiga skiljemyntet; Och torde E<ders>
K<ejserliga> M<ajestä>t Nädigst ät Senaten öfverlemna att gå i författ
ning om ifrågavarande invexlings verkställande.

Slutligen får Senaten underdånigst anhålla att Eders> K<ejserliga>
M<ajestä>t, i händelse E<ders> K<ejserliga> M<ajestä>t finner godt bifalla
Senatens föregående underdåniga hemställan, måtte Nådigst förunna
landets aI]rnoge den fördel att få vid Krono-uppbörden ända till den 1.
Juli detta r fortfarande erlägga sina utskylder äfven med Ryskt

30 skiljernynt ända till 2 1/2 rubel för hvarje fu1ständig liquid samt lika
Nådigst tillåta Senaten att härom särskildt kungöra.

549 5. H. ANTELL-J. V. SNELLMAN 10.11 1866
HUB, JVS handskrftssain1ing

Gamle Vän och Broder!

40 1 största hast endast några rader.
Haf hjertlig tack för alla telegrammer och för ditt lugnande och

trösterika bref af d<en> 3 dennes.
1 frågan om uppköp af Parviainens mjöl, emottog jag tvänne lika

lydande telegrammer, — af hvad orsak. vet jag ej, ty jag tyckte, att pä
det första redan följde ett temmeligen tydligt svar, hvar jemte jag,
upplysningsvis, ville rneddela. huru stora spanmålstillgångarne i Joen
suu, har hatidlanderne derstädes, voro för den händelse, att det
ifrågasatta mjöl uppköpet af P<arviaine>n skulle projekterats till följe a
befarad mjölbrist.

50 1 ditt telegramm för den 8:de dennes säger du pä slutet: »förslag för
Karelen väntas». Om dessa förslag väntas af mig, sä har jag ej några
sådana att meddela. 1 Karelen kan jag ej ordna några andra större
undsättningsarbeten än vägabyggnader och ehuru Senaten afslagit min
frarnställning om anslag till en ny väg ifrån Pjelis Kyrkoby till Nurmis
S<ocken, söder om sjön Wjegi, nödgas jag snart iterera min anhållan
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derom, ty detta vägabyggnads arbete är det enda, som kan tillskynda
Pjelisboerne någon förtjenst.

Stäliningen i södra Karelen är bättre än jag vågade hoppas. Visst
råder äfven1 der mycken brist och fattigdom men foiket der är längre
avanceradt i Arbets- och slöjdkunnighet än i Norra Karelen, (der
karlarne ej kunna annat än sprita brännpertor,) och tager sig bättre ut
på egen hand än t. ex. Nurmis och Pjelisboerne.

Vi äre här öfversvämmade af tiggare och löst folk från de nordligare
trakterne ochjag måste komma in med begäran om att få ett anslag till
den af mig förut projekterade vägarätningen emellan staden och 10

Henriksnäs. Det är hårdt och obilligt om 1 afsiån den.

Bekymmer öfver höfvan!
Med utmärkt högaktning och sann vänskap

5. H. Anteil.
Kuopio den 10 Februari 66

P. 5. Biir det ej möjligt att af anslaget till Idensalmi farleden kunna
använda en del äfven till den projekterade kanalen i Maaninga eiler
genomgräfningen af Ahkiolaks näset? Undsättnings arbetet blefve 20

derigenom ändamålsenligare fördelade. Jag förutsätter nemligen att det
beslutits till Wiando för närvarande odugiiga kanais rasering.

A:ell

550 YTTRANDE VID PLENUM 12.11 1866
RA, Senatens arkiv

Senatorn Snellman yttrade, —jemte det Senatorn delade Senatorn Baron 30

von Borns åsigt om inledningen till sjelfva propoSitionen, att den i mom.
2. föreslagna fördelningen af vissa inqvarterings,kostnader under
krigstid på hela landets invänare blefve för en del af desamma orättvist
betungande, enär kriget medförde biokad och ali skeppsfart och export
upphörde. 1 sådan händelse vore nemligen utvägen till förvärf i de inre
delarne af landet, som afsätta skogsprodukter, i hög grad inskränkt
medan de vid kusten belägna landsdelarne, i hvilka antagligen
krigsmakten blefve stationerad, såge sina förvärfskäiior ökade.
Erfarenheten hade under kriget 1853—1856. bevisat sanningen häraf.
Ty medan i öfriga landsdeiar penningebrist och betryck inträdde, hade 40

jordbrukaren i södra delen af landet god förtjenst ock öfverflöd på
pengar; sä att i denna landsdel i synnerhet i Nylands län, jordegen
domens pris stegrades med trettio till femtio procent. Senatorn ansåg
derföre fördel1ningen lempligast böra ske länevis sä i krig som i fred.

551 J. V. SNELLMAN - C. FEHLEISEN 13.111866,
KONCEFT
RA, JV$ samling 50

Helsingfors am 13:en Januar 1866.
Ew. Wohlgeboren.

Geehrtes Schreiben vom 28 Januar habe ich gestern empfangen.
Euer) Wohlgeboren fiir Ihre Bemiihungen ergebenst dankend, be


