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Högädle Herr Kansii Råd.

För Herr Kansii Rådets ärade skrifvelse af den 2. Oktober får jag
aflägga min lika varma som uppriktiga tacksägelse. Att Herr Kansli
Rådet ihågkommit mig med detta bref har varit för mig en sann
tillfredsställelse, och den framställning, som utgjort skrifvelsens före

10 mål, har just derigenom, om möjligt, erhållit en ännu större betydelse.
Jag skyndar mig derföre äfven, att meddela Hen, Kansii Rådet enskili,
detjag redan haft tilWålle att förbereda Hans Majestät Kejsaren på den
hemställan frän Consistorium Academicum, hvarom fråga är, och att
jag, till följe af hvad Hans Majestät behagade vid detta tilWålle yttra,
äger allt hopp att saken skall erhålla den önskade utgången. — Att
framställningen, just på grund af de talande skäl Herr Kansii Rådets
skrifvelse upptager, skall af mig på det varmaste understödjas, — derpå
hoppas jag att Herr Kansii Rådet icke tviflar.

1 den glada öfvertygelsen, att Herr Kansli Rådet äfven framdeles
20 täckes hedra mig med en skriftelig hägkomst, då Herr Kansii Rådets

varma kärlek till fosterlandets välgång eller Universitetets bästa dertill
manar, — har jag äran att med utmärkt högaktning framhärda

Högädla Herr Kansli Rädets
Odmjukaste tjenare

Alex. Armfelt.
S:t Petersburg den 2.114. Oktober 1862.
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Confidentielt.
Högädle Herr Kansliråd?

Uti en till Kejserliga Senaten för Finland ingifven och af Senatens
Ekonomie Departement till Hans Kejserliga Majestäts Nådiga pröf
ning öfverlemnad skrift har Direktionen för finska hypotheksförening

40 en i underdänighet anmält att frän den 1. sistlidne Februari, då
föreningen trädde i verksamhet, län blifvit hos föreningen ansökte till
ett belopp af 4 771 100. mark, hvaraf 3 106 000 mark re1dan utgifvits,
men att erfarenheten visat att de sålunda i allmänna rörelsen emitte
rade obligationerna icke kunnat inom landet, i anseende till den ringa
kapitaltillgången, till deras nominella värde afsättas, utan ofta blifvit af
innehafvarene till vanpris försålda. Och emedan härigenom hela hy
potheksföreningens framtida beständ äfventyrades samt den enda
utväg till räddning syntes vara den att göra de obligationer, hvilka
hypotheksföreningen utger, betalbara i utländskt mynt och bereda

50 dessa papper tillträde till utländska börsplatser, har Direktionen, på
grund af delegarenes i föreningen derom fattade beslut, underdånigst
anhållit om tillstånd ej mindre att, i den ordning det för föreningen den
24 Oktober 1860. fastställda Reglemente bestämmer, utfärda obliga
tioner, ställda å utländskt mynt, samt att negociera dessa obligationer
i utlandet, än ock att utställa obiigationer till högre nominelt belopp än


