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Till detta underdåniga föis1ag trodde Senatorn äga sä mycket större
anledning som icke blott erhällandet af ifrägavarande iän vore under
närvarande omständigheter för iandets jordbrukare af högsta nöd
påkalladt, utan äfven myntreformen, som pä anfördt sätt derigenom
möjliggjordes, i synnerhet vid denna tidpunkt vore för heia landet af
den utomordentligaste vigt, emedan det genom denna ätgärd skulle
ställas i säkerhet mot de oberäkneiiga föriuster, som under möjiiga
eventualiteter kunde ädragas detsamma i följd af sedelmyntets närva
rande osäkra värde.

10 Men då vid iånenegociationer af det siag, hvarpå hypotheksförening
en är betänkt, den bankir, med hvilken affären uppgöres, endasI
vilkorligt förbinder sig att ieverera hela lånebeloppet och det i följd
häraf kunde inträffa att hypotheksföreningen erhölle biott en mindre
del af det kontraherade iånet och derföre icke kunde ställa det för
myntreformens verkställande erforderiiga beloppet af ätta miljoner
mark till finska bankens disposition, ville Senatorn, såvida gagneligt
vore att hypotheksföreningens bemödanden af styrelsen pä allt sätt
understödjes och jemväl biiligt att densamma icke åhvälfves några, af
myntväsendets närvarande osäkerhet härrörande förluster, hos Hans

20 Kejserliga Majestät i underdånighet hemställa, det banken må tillätas
att ärligen mot sina sedlar lemna hypotheks föreningen al pari ett så7
stort belopp silfver som motsvarar den annuitet föreningen bör för det
erhälina utländska länet erlägga.

Hvad slutligen anginge den af hypotheksföreningen begärda garan
tin från statens sida för låneviikorens behöriga fullgörande, ansäg
Senatorn en sädan garanti öfverhufvud icke medföra nägon risk för
statsverket, emedan hypotheksföreningens delägare vore med sina
intecknade egendomar solidariskt ansvarige för alla föreningens in
gängna förbindelser. Endast i det fall att hypotheksföreningen komme

30 att i följd af myntreformens uteblifvande och sedelmyntets fallande
utbetala en högre annuitet för sitt län, kunde densamma för tilWället
blifva oförmögen härtili och stats,verket nödgas gå i förskott för
utbetalningen. Men då en dylik garanti vore en proprie borgen, lika
med egen skuid, och det kunde anses såsom en konseqvens af
ständernes grundlagsenliga sjelfbeskattningsrätt att regeringen icke
utan ständernas bifali mä sätta statsverket i nägon skuldförbindeise,
om icke trängande nöd vore för handen, ville Senatorn underdånigst
tilistyrka, att Hans Kejseriiga Majestät nådigst måtte hänskjuta denna
del af frågan till den snart sammanträdande landtdagens pröfning.
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Älskade Barn! Pappa har under dessa veckor haft så mycket att tänka
på och uträtta, att jag icke hunnit skrifva till er.

Det gör mig ledsen, att ni icke varit mera ute på fiske, utan slagit
50 dank der inne i staden. Nu äro dagarne vackra. Far nu ut alla dagar.

Skulle ni vilja fara tillbaka till Niemenkylä så får ni göra det — antingen
ni får häst från Ekenäs ända fram eller ffirdas med skjuts. Se blott till,
att ni icke tappar något af era saker och lägg hö under fiollådorna.

Ni har väl beskedligt läsit och spelat hvar dag? Repetera i historien,
hvad / Janne / läsit förut; och väl vore om Janne kunde hirna med litet
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nytt. Men du Hinni skall hjelpa honom sålunda, att Du läser med och
förhör först ett litet stycke i sender och sedan hela lexan. Derefter
förhör ni hvarandra ur tabellerna.

Hanna skrifver väl om alit, hvad här passerat.
Helsa Morfar hjertligt. Bed honom lära er examinera biommor, ett

par dagiigen.
Har ni smörja för era stöfiar? Smörj dem sjelfva på aftnarne och

tvätta er sedan.
Gud vare hos er, älskade barn! Uppför er sä, att pappa icke får sorg.

Det är blott för er, jag ännu på jorden lefver. 10

Eder kärleksfulle fader.
J. V. S:n

H:fors d. 3 Aug. 1863.
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20
dä Senatorn Snellman yttrade, — att som packhusinspektorn Taxell,1

hvilken den 7. Maj 1824. blifvit antagen till sergeant vid f. d. Kejserliga
2:dra finska infanteriregementets Heinola bataljon och, efter den 21.
Februari 1829. erhållet afsked från militärtjensten, den 30. Oktober
1834. utnämnts till kronolänsman i Pargas socken, hvarefter han intili
närvarande tid oafbrutet varit i tjensteutöfning. således tillbragt utöf
ver trettio år uti allmän tjenst, alltså och emedan Taxell jemväl uppnått
en ålder af något mer än sextio är, fann Senatorn godt, jemte bifall till
det sökta afskedet, på grund af Kejserliga kungörelserna den 31.
Januari 1816. och den 17. Juli 1849, tillägga Taxell en lifstidspension af 30
tvätusen tvåhundra mark om äret, motsvarande fulla beloppet af hans
å stat innehafde lön, att af honom tillgodonjutas från den 1. nästkom
mande September; hvarutom Senatorn ville meddela Taxell tillstånd att
framdeles, i händelse af ätervunnen helsa, ånyo inträda i statens tjenst.
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S:t Petersburg d. 7 August 1863

Eu<er> Excellenz

Habe ich die Ehre das Promemoria des Herm J. E. Gönzburg hiebey
zukommen zu lassen. Sie werden bemerken, dass der Herr Gtinzburg>
den Cours auf London & Hamburg sogar höher als in seiner ersten
Note, welche ich Ihnen heute morgen zeigte, angenommen hat (: womit
ich nicht ganz einverstanden bin:) indessen meint er, dass — wenn die 50

hiesige Bank, so wie bisher1 zu trasieren fortffihrt, der Cours binnen
kurzem auf Pari gehen muss.

Den Herrn Baron Stieglitz habe ich zwar nur fluichtig gesprochen,
doch scheint er nicht geneigt ein Desirato Geschäft zu machen.

Sollte ich in diesen Tagen eine ftir die Bank gtinstigere Proportion zu


