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att det visar sig tilihöra en utbredd språkstam, hvars iidlaste gren.
kanske hufvudstam det utgör. Den Finska bokhandelns skick valiar,
att vi endast kunna yttra förmodanden ang1ende skriftens innehöli.

Ett samrnandrag af Finska sprakets Fornilära har F1:r G. L. Stcn/ch*
utgifvit. Denna skrift skall i cii följande nummer underkastas en litet
utförligare uranskninc, ernedan den äfven för den större ailmanlieten
eger ett intresse. Om dc öfriga under ofvanstaende rubrik omnamnda
skrifter. hafva vi deremot velat lemna dessa faradiga notiser. för alI
icke synas fremmande för dc aister, hviika hedra landets litteratur, och
åtrninstone underrätta vära läsare om deras tillvaro. 1 n
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Sä väl sättet ali anskaffu medlen för Kanal-arbetets utförande, som
summarisk uppgift pä kostnaden och den ungeflirliga beräkningen
öfver företagets fördelar, på hvilken dess tillstyrkande stöder sig. hafva
blifvit 1 Tidningarne meddelade, Denna offenilighct vid eU sä stort och 20

för landet nyttigi, men för den närmaste framtiden likasä betungande
företag mäste anses vara för dess framgång lika nödvändig som
gagnelig för landets industri och penningeväsende i ailmänhet.

Ty för det första, om det blefve nödvändigt, att mcd ett utiändskt iän
beiäcka ena hälften af kostnaderna, sä måste vai det bcrLiknade
amortissementet pä trettio är blifva otillräckligt. Finska statskassans
kredit, ehuru ännu obcpröfvad, kan icke anses tillräckligt stor, för att
hos utlänningen utverka ett Iän pä sä goda vilkor, som dc föreslagna.
si att nemligen hela Itnesumman skulle utbctalas mot endast 3 3/5
procent. Ja det flnnes skäl förmoda, att ett Iän från annan ofl än 30

Ryssland endast kunde lemnas mot högst betungande vilkor. Dess
utom skulle i cii utländsk’t Iän räntan afltid vara för landet förlorad, d.
1 på femton är meni än häifien af hela länesumman eller 810 tusen
Rubel Silfver gä till utlandet. Likasom man nu af det Nädiga Reskrip
tets ordalydelse kun sluta, att mcd de till utgifvande bestamda si ts
kassans obligationer endasi afscs upptagandet af eLi inhemskt Iän,
mäste man äfven erkänna, ali ett Iän inom landet är om eLe den enda
hkväl den för deisamma gagneligaste utväg ait sammanbringa det
nödiga förskotiei af 1 1/2 million Rubel. Dä man känner, mcd hvilken
hastighet det af Banken upptagna länet å 700 000 R:1 fvlldes. sä bör 40

man ocksä eLe betvifla, att ju det no ifnigavarande mcd lätthet skall
kunna upptauas. isvnnerhet då endast /15 del af summan upptagcs
äri igen.

Härvid kommer dä bloit i betraktande skilnaden mellan Iän till
banken och till statskassan, samt mellan den förras 4 proccnt. den
sednares 3 3/5 p. C.

1 ali handel beror krediten derpä, att »husets» affärer äro kända, och
att det i dessa visat solidit& Här gäller det äfven personen. cmcdan
hans egel välstånd beror af hans kredit. An nödvändigare blir detta i
förhandlinizar mcd offentliga kreditanstalter. Att sky offentligheten är 5(1

för dessa ali äfven sky krediten. Ty deras kredit skulle eljesi bero afgod
[ro pä personer, icke af kända sakförhällanden. Men det är föga
förunderligt, ali menniskor hellre förlita till dc sednare än till dc förra,
dä personens lördel icke är beroende af anstaltens. Derföre hafva alla
banker funnit nödigt att pi bestämda tider underrätta allrnänheten om
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siti kassabestiind, och äfvcn tiliståndet i den del af staiskassan, hvilken
upptager förval Iningen och amori iserandet af statssk uiden, har vanli—
gen blifvii uti summarisk öfversigt publiceradl. Till och mcd elI ringare
deflcit vid förvaltningen föriorar genom en sidan öppenhel ali menlig
inverkan på den ifrågavarande kassans kredit.

Ati della bhfvit afsedi det Ndiga Reskriplet, linnes deraf, ali enligi
detsamma statskassa ns i l’ngavarande obiiga Lioner utftirdas genom
Banken. Ty deraf följer ifven, att amortissemenLskassans bestånd
kommer alI offentliggöms liilika mcd rakenskaperna öfver bankens

10 öfriga Fonder. 1 Ivarje Iingifvare f&r silunda tiHhiZille alI år frn år
öfvertyga sig, det för hnets iiIerbeIalundc och rflntorna flnnes fuli
sikerhet. Om vi icke misstagit oss, ger nu den bestämda amortisse
menisfonden, sedan aila obiigationernu blifvit inlösla. iinnu 150 tusen
Rubeis bchalining, föruisatt då. aLI de för densamma ansiagna summor
genast cfter utbctaiandet ifrån staLtskassan blifva fruktbärande till 4
procenl. Men di delLa ickc Lan ske, s torde nämnda öfverskott vara
beriiknadl alI betäcka ranteförluster och förvaltningskoslnad. Der
emot är det Iroligi, alI amortissementsfondens medel kunna utlanas ur
banken mm summa rilnta som dennas öfriga fonder. och vinsten blefve

w di mycket större, äfven om räntefonten 1 banken. sisom man hoppas,
komme aLI nedsilttas tuli 5 procent. Vid så fullgod sakerhet bör saledes
i detta hänseende intet aftålla landets kapitalister alI tilivexla sig
nämnda obiigationer.

moni landet rinnes nu ingen kreditanstait, som skulle mottaga
depositioner mm intresse, mcd undantag af Sparbankerna, hvilka
Iikväl genom sin natur äro sIulna för kapilalisten. Deremot har det
blifvit mer och mer vanligt alI insätta penningar 1 Kommersebanken 1
Petersburg. Denna banks obligationer löpa väl mcd 4 procent: dc gifva
såiedes 2/5 procent högre ränla än dc ifnigavarande Finska statskas

30 sans obiigationer. Mcii den ringa förlusten pä dessa godtgöres af den
större säkerheten och den större lätiheten för insättningen. Ingen kan
väl förstå deita sisom nigon insinuution mot sagde Petersburgska
banks solidit. En sådan vore lika otillbörlig. som den i van biad vore
vanmäktig. Men ali säkerhet i menskliga ärenden är blott reiaiiv.
synnerligast den penningeungeiägenheter. Petersburgska kommerse
banken har nu. likasom andra dylika ansiaiter, en sct utvidgad rörelse.
att många olyckor kunna drabba densamma. Den egentiiga kommer
sebanken diskonlerar vexiar, gör betalningar genom anvisning. ger
färskott pi varor 0. s. v., och dess röreise för årel är fem till sex gnger

30 dess kapital. Den är ibrcnad med assignatbanken och länebanken,
hviiken sistnämnda länar mot hypotek och egentligen är den, som
äfven upptager kapicaier både af staten och enskilda till hundradelal
millioner. Alla dessa anslaiter Liilsamman utgöra Riksbanken. Att dc
icke kunna mer än förr eiler annorstädes vara friade från inverkan af
fluklualionerna bäde i handei och penningeväsende, försts af sig sjeif.
l-iäremot kommer nu amortissementsfonden för del Finska statslånel
ali ulgöra en skärskild fond, stendc under samma förvaitning som
banken, men oberoende af dess vinster elier förluster, likasä ulan annal
beroende af statskassan än genom den irliga inkomsten ifrån denna.

50 Den har också ingen annan rörelse än penningarnes utiänande. Och det
vigligaste ä r det redan anförda, alI hvarje låntagare har en säker
kännedom om fondens bestnd och förvaiining. hviiken lroligen ingen
Finsk innchafvare af Petersburgska bankens obligationer eger eller kun
ega angende dennas angelägenheter. Den bestämda terniinen för
obligationernas inlösande skall endast göra förvaitningen si mycket
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mera regelbunden. Betraktar man ocksi bloti den Finska staislånsfon
den som en kommissionär, hvilken insiitter kingifvares kapitaler i
kommersebanken och mcd kLinnedom om förhållandena bevakar deras
fordringar, så betala dessa i kommissionärsarfvode 2/5 procent. Dc
hafva di fördelen ali kunna insLiita sina penningar i nirmasle vexel
kontor. Det är också ali förmoda, ali denna fördel göres sö myckci
siörre genom utfLirdandet afobiigationer på mindre summor, en åtgärd
påkallad a f kapiia lernas jemnare fördel ning 1 landet, och livil ken skall
göra denna fond till en sparbank för hvarje idog och omtänksam
hushåliare. 10

Endasi ivenne möjligheter Iåia tänka sig, genom hvilka amortisse—
menisfondens goda bestånd kunde rubbas. Den ena: om kanalarbeiei
skulle komma aH fordra eli siörre årligt anslag, än det genom det
N3diga Reskriptet faststählda. Men dettas bestämda ordalag har
aflägsnat hvarje farhtiga från det höilet, emedan af dc anvisade medlen
endast en summa af 200 tusen Rubel årligen i femion airs tid irir
användas för kanalen, men öfverskoitet för dc tio första ären och hela
den efter nämnda femton års förlopp pä statskassan anvisade summan
kommer ali till skuldens amortiserande användas. Den andra oniskin
digheten beror af siatskassans förmäga ali på bestämd tid utbetala dc 20
anvisade medien. En glad förhoppning i della hänseende ger samma
Nädiga Reskript genom den underrättelsen, att statskassan Lifven 1
denna stund eger en besparing af nära 1 1/4 million Rubel Bankoassi
gnationer — ett förhällande, hvaraf få länder i Europa kunna glädja sig.

Men aniingen erfarenheten skulle visa, ali kanalarbetet fordrar
större ärliga anslag, emedan vid eli företag sädani som della ingen
förutgående beräkning kun blifva fulit pålitlig, eller svår tid skulle göra
medlens utbeialande frän statskassan omöjiigi, sä är Siyrelsens visa
omsorg en borgen, ali Statens kredii derigenom icke skulle rubbas. Eti
nytt Iän, genom hviiket kostnaden skuiie fördelas på en ännu längre iid 30

än tretiio är, vore den ena utvägen. Den andra, enkiare och säkrare,
vore en af landtständerna Cttagen bevillning för det stora nationaiföre
iageis befordran. 1 sanning, ehuruväl alla medborgare äfven nu till
detsamma bidraga, sä skulle dock hvarje skärf, som under denna
bestärnda titel beviljades. böra gifva endasi eli giadi rnedvetande aH för
något sä i ali frarniid frukibringande hafva medverkat.

lcke bioti för dessa möjligheters skuld, utan äfven i och för sig är del
sä ken ali hoppas, ali förval tningen af fonderna för kanaiarbetet skall
blifva lika oflentlig, som den afarnortissementsfonden för länet. Uti en
sädan förhoppning talar föriroendet. Ty företaget är nationeli, det 40

siörsta Finland under egen Styrelse seti uppsiä. Det är derföre billigt,
ait alit, hvad deisamma rörer, kommer till naiionens medvetande. Del
är visi, ali sä sker. Ty denigenom befrämjas företageis fontgäng,
emedan hvarje börda för detsamma då bäres läti och göres ännu lättare
genom dc förvaliandes och verksiällandes af den allmänna andan
väckta och närda pairioiism, och emedan endast sä en krafiig vilja
fosiras aLi fulifölja del verk, hvilket pairiotiske män sig till en blifvande
ärninnelse päbegynnt, oni det icke till dess gagn blefve dessa förunnadi
aH skåda dess fullbordan. Det är visi, ernedan derigenom den ailmänna
käriek för della företag underhälles, utan hvilken den päräknade 50

frukien af detsamma icke kan skördas. Det är ocksi visi, ernedan icke
Iän eli tillfälle äterkommer, i si hög grad egnadt ali kita naiionen i dess
Styreises verk se siti eget och ali sälunda befLisia naiionens föriroende
till denna Siyrelse, den enda säkra grundval för siaters besiänd och
iycka.


