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men som befaras kunde att någon del af desse till exportörer och
producenter utgifna lån icke varder på den sålunda utsatta förfalloda
gen återbetald, framställde Senatorn nu till Kejserliga Senaten om icke
Finans Expeditionen kunde medgifvas att med Direktionen för Hypo
teksföreningen öfverenskomma om att större eller mindre del af lånet
finge hos statsverket innestå och derå ränta erläggas.
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RA, A. Armfrtts brevsamling

Högvälborne Herr Grefve.

Emedan omöjligt varit, att finna någon lämplig ordförande i Bankdi
rektion utariför densamma, har Herr Baron Mannerheim lemnat plats
för sin kollega von Haartman. Detta steg medför för honom en
uppoffring icke blott af de taffelpengar, han åtnjuter, utan i sjelfva
verket af de taffelpengar,, till hvilka han såsom ordförande hade varit
berättigad — och han hade, om han stannat qvar, omöjiigen kunnat 20

förbigås vid platsens besättande.
Hos H<ans) E<xcellence> Generalguvernören harjag derföre föreslagit

att Baron Mannerheim skulle i en eller annan form erhålla utöfver
pensionen 2 000 mk — ett medeltal mellan hans taffelpengar, 1 000 mk,
och ordförandens, 2 400 mk. 1 djupaste ödmjukhet får jag nu hos
Högvälborne Herr Grefven anhålla, att Herr Grefven ville hafva
godheten understöda detta förslag.

Bankdirektionen behöfver unga krafter och en total reform i förvalt
ningen. Det sker för det allmänna, om de äldre draga sig tillbaka. Men
det vore en orättvisa mot dem, att fordra, det de dervid skola göra 30

ekonomisk uppoffting.1
Förlitande till, att Herr Grefven icke skall neka förslaget sitt

gällande förord, har jag den äran med djupaste Vördnad framhärda

Högvälborne Herr Grefvens
aldraödmjukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman
Helsingfors den 15 November 1866.
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St. Petersbourg ce 4/16 Novembre 1866.
Monsieur le Snateur

Par l’obligeante entremise de M<onsieu>r le Baron de Schernvall-Va1ln
je suis en possession du mmoire de Votre Excellence sur la conversion 50

de la circulation fiduciaire. Le travail porte l’empreinte d’une exp&
rience eclaire dans ces matires si difficiles et je Vous prie, Monsieur,
de re%evoir mes sincres rmercimens pour la communication que Vous
avez bien voulu m’en faire. II sera certainement pris1 en srieuse
considration, quand cette question sera discute.


