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Finansministern säger:
1 kunnen vänta till Januari

1864, då Ryska sedein kommer
att stå al pari.

Vi svara: Ja vi vänta gerna till 10

Januari med silfverutvexlingen.
Men vi vilja och böra icke vän

ta en enda dag med anskaffandet
af Hypoteksföreningens lån,
d. v. s. medhjelp di’ våra utarmade
bönder. Dessa hafva i följd af
missvexterna nödgats skuldsätta
sig

Finansministern skall hafva sagt: 20

Ryska kronan kommer i följd
af vår myntreform att förlora på
sina utbetalningar i Finland.

Detta biir och kan icke blifva
förhållandet:

Ryska sedein kommer att här
gälla på kopeken lika mycket
som före reformen.

T. ex. Ryska 1 Rubeis sedein 30

gäller nu i Petersburg 97 (nittiesju)
kopek silfver. Om vår reform sker
i dag, så fås för densamma äfven
här 97 kopek = 3 Mark 48 penni
i Finska sedlar och för dessa
silfver al pari. På samma sätt
förhäller sig med Ryska sedelns
värde i varor. För densamma fås
efter reformen samma varumängd
som förut t. ex. 1 sockei för 22 40

kopek. Nu kostar varan lika
mycket (88 penni) i Finska sediar.
Men efter Reformen skall man
visserligen för 88 penni Finskt få
1 3!lOO socker. Detta är en vinst
på Finska sedeln, icke en förlust
på den Ryska.

Finansministern torde säga:
1:0 Det biir stötande att Fins- 50

ka Rubelsedein gäller mera än
den Ryska.

Vi skola icke hafva Finska Ru
bel- utan Mark-sedlar. De förra
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utbytas sedan 1:a Juni dagligen
mot de senare.

2:o Det btir gnant att gifva Rys
ka soidaten aflöning i en sedel,
som har kurs i landet.

Vär bank skall mottaga de Ryska
sediarne till Petersburger kurs

10 (agio) och gifva Marksedtar till
militärens afiönande — likväl na
turligtvis endast sä länge, som
man i Petersburg verkligen fär
silfver för sedeln.

Likväl skall Banken icke begä
ra silfver för hela det mottagna
beloppet, utan 1:0 Med en del
köpa vexlar i Petersburg och Ri
ga; 2:o Hälla en annan del vära

20 handeismän tillhanda för han
dem pä Petersburg, hvilkei kom
mer att kräfva mycket Ryskt
mynt, emedan med reformen in
vexlingen af Finskt sedelmynt ge
nom Vexelkontoret i Petersburg
kommer att upphöra.

30 16$ PROMEMORIA OM FÖRHA1yDLINGARNA
KRING HYPOTEKSFORENINGENS LAN
RA, Statsctkter 112

Den 28 Maj har Senaten hem
stälit, att Banken mä tillätas mot
taga i deposition högst 3 miljoner
rubel af Hypoteksföreningens ge
nom utländskt Iån erhällna valu
tor, och att derföre gifva ränta ä

40 5 1/4 procent.
Generaiguvernören har till

styrkt.
Afskrifter af Senatens henistäl

lan och Generalguvernörens
skrifvelse bilagda.

Föreslagits
att Banken skall omsätta depo

sitionen företrädesvis i Ryska
50 statsläneobligationer.

att den, fl$r att ined säkerhetfå
ränta å 5 1/4 ¾, mä utgifva sediar
mot en fjerdedel af depositionens
belopp.

Änin<ärkning Att hela försia


