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RA, Senatens arkiv

Senatorn Snellman utiät sig — att emedan Kamreraren Avellan, ehuru
han sednare blifvit i Nåder1 berättigad att, utan hinder deraf att hans
innehafvande kamrerare embete åtföljes af rang i sjette klassen, söka
samt efter skick]ighet och förtjenst vinna utnämning till tjenster med
lägre rang, likväl vid det öfverklagade förslagets upprättande icke

10 styrkt sin rätt till sådan förmon, fann Senatorn Direktionens åtgärd i
afseende å Kamrerareii Avellan hafva varit befogad och med författ
ningarnes föreskrift öfverensstämmande, hvaremot och enär Direktio
nen af den omständighet att Häradshöfdingen Höckert tidigare ansökt
och vunnit förslagsrum till ur i Direktionen nu ledigvarande Assessors
tjenst icke ägt i författningarne grundad anledning att lemna Höckerts
ansökning om förberörde tullförvaltere tjenst utan behörigt afseende,
hvarigenom Direktionen vid fullgörandet af sitt åliggande att till
tjensten förorda den enligt Direktionens åsigt skickhgaste och mes1,
pålitliga, jemväl saknat tillffihle till Höckerts jernförande med de nu å

20 förslaget uppförde sökande, ville Senatorn för sådan oriktig behand
ling af saken, upphäfva det nu ifrågavarande förslaget samt förvisa
ärendet tillbaka till Direktionen, som utan liinder af dess förra sålunda
undanrödjade åtgärd, ägde, pä grund af de redan ingifna ansökningar
ne om tjensten, till densammas besättande ånyo uppgöra förslag samt
dermed till Kejserliga Senaten inkomma.
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Ärade Broder.

Vänskapsfulla brefvet af den 13:e kom mig i gär tilihanda.
Resekostnaden kommer att efter ingifven räkning af Fin<an)s Expe

ditione>n utanordnas tiLl betalning å Landtränteriet härstädes. Någon
förskottsanordning utan ingifven räkning går icke nu.

Naturligtvis disponerar Expeditionen icke K<ejserlig>a Senatens dis
positionsmedel. Dock harjag vidtagit åtgärd, att Thiln i dag tillsänder

40 Dig 2 000 m’ark). Detta sker i ensklld väg, och remissen blir icke i
räkenskaperna synlig.1

Det är enda utvägen. Haf godheten icke misstycka, att vi med
omgående begära qvitto pä »förskott å mig tillfallande ersättning för
resekostnad till S:t Petersburg och dagtraktamente derstädes» stäldt till
Senatskamreraren Julius Thiln. Affären blir sålunda oss tre emellan.
Summan är i följd af dessa omständigheter något under Din önskan,
motsvarande ungefär hittills förfallen ersättning. Arrangementet är sä
godt jag kunnat.

Se för all del till, att de Grekiska Kyrkoaffärerna icke bringa oss på
50 ökade utgifter. Det kan sanningsenligt sägas, att de redan äro med all

frikostighet uppmärksammade.
Presslagsförslaget har här gjort ett svårt intryck. Gifve Gud, att det

icke vid Landtdagen mä föranleda utlåtanden, som kunna lända till
förderf.,

Stor tack för meddelade upplysningar. Det är hugnande att tro, att


