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det. — Svårt för mig är äfven att lemna min familj på längre tid.
Inom länets förvaltning är, i denna stund, ej något på efterkälkan.
Med utmärkt högaktning är jag städse

Din
redligt tillgifvne vän

5. H. Anteli.
Kuopio den 4 Oktbr 1866.

Unna mig några rader om hvad Senaten besluter i frågan on- de
10 ambulanta slöjdlärarene.

624 N. ADLERBERG - J. V. SNELLMAN 9.X 1866
HUB, JVS handskr’ftssamling

Verehrter Herr Senator

Ich erwarte Ihr Schreiben tiber das Finanz-Projekt um dasseibe an den
20 Baron Sjernall abzuschiken, indem ich ihm in meinem heutigen Briefe

dasseibe anzeige, und ihn bitte ge1egentlic1 den FinanzMinister v. Reu
tern zu fragen ob derseibe es entgegennehmen will.

Mit vorzttglicher Achtung
G<ra>f Adlerberg

den 9. O<ktober.

30 625 YTTRANDE VID EKONOMIEDEPARTEMEN
TET 1O.X 1866
RÄ, Senatens arkiv

Senatorn Snellman — var i öfrigt af samma tanka med Friherre von
Born, utom att Senatorn, med afseende å den närvarande bekymmer
samma penningestäliningen i landet trodde sig, på grund af 8. §: i
åberopade Nådiga förordning, ega anledning att utan föregången
underdånig hemställan genast vidtaga den af Friherre von Born
förordade åtgärden, sålunda att nämnde fonds disponibia tillgångar

40 intiil utgången af år 1871. finge af Bankodirektionen till lånebehöfvan
de fastighetsegare såsom 1åi utgifvas, dock ej till högre belopp än
20 000. mark åt hvarje låntagare, mot den realsäkerhet Bankodirektio
nen hade att pröfva och godkänna, samt med skyldighet för låntaga
rene att ä lånen erlägga fem procents årlig ränta och kapitalet till fulla
beloppet ätergälda innan utgången af år 1872.; om hvilken åtgärd
Senatorn för sin del dock ansåg sig böra till Hans Kejserliga Majestät
ingä med underdånig anmälan att Hans Kejserliga Majestät i Nåder
täcktes sagde af Senatorn till vinnande af tid vidtagna tillgörande
godkänna.
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