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låtit åt banken öfverlemna ett upptaget statslån af 1 500 000 rubel
silfver, å hvilket Banken ännu innehar 1 400 000 rubel.

Genom förordnande af den 19 Juni 1860 har Hans Kejserliga
Majestät Nådigst tillåtit, att Hypoteksföreningen i Finland finge af
bankvinsten understödas med ett årligt anslag af 15 000 Rubel silfver
att i tre års tid såsom lån till sagde Förening utgå. Hans majestäts
Nådiga vilja är, att Hypoteksföreningen skall vid denna, densamma
medgifna förmon bibehållas, äfven sedan Ständerna öfvertagit ansvaret
för och inseendet öfver bankfondernas förvaltning.1

10 1 öfverensstämmelse med ofvan framstälda grunder har Hans Kej
serliga Majestät velat för den afsedda, förändrade organisationen af
Bankens Styrelse till Ständernas pröfning och antagande Nådigts
föreslå följande närmare bestämmelser:

Hans Kejserliga Majestät har förbehållit sig utnämnandet af
Ordförande i Bankdirektionen, icke blott emedan omfången om de
statsverket tilihöriga fonder, hvilka stå under Bankdirektionens
förvaltning, sådant påkallar, utan äfven emedan Hans Majestät anser,
att inverkan af de föränderliga äsigter angående bank- och penning
väsendet, hvilka hvarje ny nationalekonomisk skolas uppkomst plägar

20 medföra, och hvilka genom ett tätare ombyte afBankfullmäktige kunde
göra sig gällande och föranleda farliga omkastningar i sättet för Bankens
förvaltning, lämpligen motväges genom Styrelsens större infiytande på
densamma, utan att härigenom likväl Bankfullmäktigas bemyndigande
afatt öfvervaka och leda förvaltningen afbankfonderna icke inskränkes.

Hans Kejserliga Majestäts Nädiga vilja och afsigt är likväl icke att
binda Ständernas beslut i denna fråga vid här föreslagna bestämmelser,
utan skall Hans Majestät Nådigst till pröfning upptaga de från
desamma afvikande förslag, hvilka Ständerna kunna finna skäl att i
frågan afgifva7
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Helsingfors.
Senator Snellman.

40 Myntfrågan afgjord i gär. Se talet 13 raden nedifrån, der ordet
periodisk, der önskan uppfyld.

Stjernvall.

151 E. JULIN - J. V. SNELLMAN 16. VIII 1863,
TELEGRA M
HUB, JV$ handskriflssamling

50 Senator Snellman
Helsingfors

Efter noggrann efterforskning kommit till den säkerhet att i Åbo finnes
inga Rysska obligationer.

E. Julin


