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$97 N. ADLERBERG - J. V. SNELLMAN 27.1 1868
RA, JVS samling

Geehrter Herr Senator.

Ich meinerseits habe die 94 ¾ von der proposition Erlanger stets nicht
anders verstanden und wunderte mich desshalb umsomehr der Zoege
rung auf Unterhandiungen mit ihm sofort einzugehen da der Vortheil
davon, auf der Hand liegt.

10 Wesshalb wollen Frenckel & Zilliacus jetzt noch weitere Ordres
erwarten; es ist ihnei ja befohlen worden zu unterhandeln. Tele
graphieren Sie ihnen gefälligst sofort, es zu tuhn, denn jeder Augen
blick den wir verlieren kann uns den grössten Schaden veruhrsachen.

Mit ausgezeichneter Hochachtung
G<ra>f Adlerberg

27.1. 68
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$98 N. ADLERBERG -1. V. SNELLMAN 27.1 1868
RA, JVS sarnling

27.1 68.
Geehrter Herr Senator

Soeben erhaltenes Telegramm von Erlanger beehre ich mich Ihnen
mitzutheilen. Ich kann zwar nicht begreifen wel3halb er das Geschäft
bereits ftir abgeschlossen häl erachte es aber um so gltcklicher fiir uns

30 da seine Bedingungen uns gfinstig sind. Ich sehe jedoch voraus daI3
wenn noch Zeit verloren seyn wird das ganze Geschäft verderben seyn
kann, und bin damit unzufrieden dat, unsere Deleguierten nachdem sie
bereits Ordres von Senat zur Unterhandlung mit Erlanger erhalten
haben, dem ohngeachtet untäthig in Francfurt bleiben und noch
weitere Ordres verlangen. Es mtissen Ihnen den positivsten Befehle
daröber unverzflglich widerholt werden.

hochachtungsvoll
G’ra>f Adlerberg
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$99 A. ARMFELT-J. V. SNELLMAN 29.1 1868
HUB, JVS handskrflssarnling

Wälborne Herr Senator och Riddare!

Då Hans Kejserliga Majestät i Nåder låtit Sig föredragas en af
Handianderne i Gamia Karleby stad Alexander och Herman Donner
undertecknad, till Hans Kejserliga Majestät ställd skrift, den bemälde

50 Handlande, jemte det de framhållit omöjligheten för dem att utan hjelp
upprätthålla sin affärsställning, i underdånighet anhållit om ett lån af
etthundratusen rubel silfver, för att användas till befordrande af
sjöfarten i Osterbotten och beredande af arbetsförtjenst genom fartygs
byggnad åt en mängd nödställde personer, har Hans Majestät, Som,t
med afseende jemväl å Handianderne Donners numera aftidne faders 1
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lifstiden ådagalagda förtjenster, synes gerna önska att på något sätt
bispringa sökanderne, i Nåder velat hafva utredt om icke dem i stället
för lån kunde såSom gåfva tilläggas något penningeunderstöd.

Af sådan anledning får hos Herr Senatorn jag anhälla det Herr
Senatorn benäget ville meddela mig huruvida finska statsverkets
tillgångar för närvarande medgifva utanordnandet af nägot understöd
i antydt syfte; och jag har äran med fullkomlig högaktning teckna

Wälborne Herr Senatorn och Riddarens
Odmjukaste tjenare 10

Alex. Armfelt.
S:t Petersburg den 17/ 29 Januari 1868.

900 YTTRANDE VID EKONOMIEDEPARTEMEN
TET 30.1 1868
RÄ, Senatens arkiv

Senatorn Snellman — ville på de af Senatorn Frherre von Born anförda 20

skäl likaledes till Hans Kejserliga Majestäts nådiga afgörande under
dånigst öfverlemna, huruvida icke indragning af den vid normalskolan
befintliga förberedande klass finge ske, men deremot för sin del i
underdånighet hemställa att, då normaiskolan vore inrättad för blif
vande lärares vid Iärdomsskolorna i landet praktiska utbildning och dä
det blefve desse omöjligt att i öfrige läroanstalter med en föreskrifven
kortare lärokurs tillämpa normalskolans nuvarande för en nioårig kurs
beräknade metoder, till vinnande af nödig enhet i lärokurserna vid
normalskolan och motsvarande läroverk i landet, ut hvilka sistnämn
da antalet af klasser utgöra tillsammans sju, undervisningen i ifräga- 30

varande skola framdeles ordnades i fullkomlig öfverensstämmelse med
densamma i berörde läroanstalter, hvarigenom äfven eleverne i nor
malskolan skulle ä sju klasser bibringas det kunskapsmått, som
fordrades för dimission till universitetet; anseende Senatorn för sin del
en sädan lärotid för tillräcklig, om blott vilkoren för elevers emotta
gande i skolan strängt vidhöllos och likaså noggranhet vid deras första
uppflyttning iakttages. Att såsom i normalskolan skett, till lärdoms
skolan öfverflytta lägre elementarskolans och folkskolans lärokurser,
vore lika principvidrigt som kostsamt. Att äter minska kosnaden
genom att i en förberedande klass mottaga elever mot förhöjd skolaf- 40

gift, skulle göra skolan till en privilegierad läroanstalt endast för nk
mans barn. Widkommande frägan om inrättande af en andra parallel
klass med finskan till undervisningsspråk, så ansåg Senatorn det nödigt
att en sådan bildades, dels för de elevers behof, hvilka antingen voro
endast detta spräk mäktige eller eljest eftersträfvade en grundligare
färdighet i detsamma, dels med afseende å utbildandet af blifvande
lärare, hvilka hädanefter vore skyldige att meddela undervisning på
finska språket; och hvad slutligen beträffade framställningen om
tillsättande af nya oidinarie lärare vid skolan, var Senatorn den ense
med Senatorn Friherre von Born. 50


