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utbytas sedan l:a Juni dagiigen
mot de senare.

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

Vår bank skall mottaga de Ryska
sediarne till Petersburger kurs

10 (agio) och gifva Marksedlar till
militärens afiönande — likväl na
turligtvis endast så länge, som
man i Petersburg verkiigen får
silfver för sedeln.

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

20 handelsmän tillhanda för han
deln på Petersburg, hvi1kei 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.. OY FÖRHANDLINGARNA
KRING HYPOTEKSFORENINGENS LAN
RA, Statsakter 112

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

40 5 1/4 procent.
Generaiguvernören har till

styrkt.
Afskrifter af Senatens hemstäl

lan och Generalguvernörens
skrifvelse bilagda.

Föreslagits
att Banken skall omsätta depo

sitionen företrädesvis i Ryska
50 statsläneobligationer.

att den, fiir att mcd säkerhet få
ränta å 5 1/4 % mä utgifva sediar
mot en fjerdedel af depositionens
belopp.

Änm<ärkning> Att hela försia



PROMEMORIA OM FÖRHANDLINGARNA KRING HYPOTEKSO.. 635

get afser, att erhälia valuta i Ban
ken.

Nu föreslår Senaten:

1:0 Att H<ans M<aje>st<ät> måtte
försäkra, (Hypoteksföreningen
och andra) att, såsnart Förening
en stälit två miljoner rubel i Ban
ken, metalliskt mynt får förkiaras 10

för enda lagiiga obiigatoriska.
Generaiguvernören förordar.

H<ans M<ajestä>t har lätit sub
secreto förkiara att myntrefor
men får ske, såsnart

a) Sväfvande statsskuiden rang
eras; detta har i det närniaste
skett.

b) Tiliräcklig valuta i Banken 20

anskaffas; derom ärjust nufråga.
c) Sedan dessa vilkor blifvit

uppfyida, Finska Styreisen och
Finansministerium öfverenskorn
mit om tidpunkten för reformen.
Detta skall ske, såsnart valuta
genom Hypoteksföreningens Iän
erhållits.

N. 3. Dermed kaii gerna dr?.jct
till Ja,,ttari 1864 — dä Ryska se- 30

dem enligt iöfte skail stå pari1

Men just detta beror af den be
gärda förkiaringen. Ty Hypo
teksföreningen kan icke göra ut
ländskt ldn, så länge sedelmynt
och kurs icke stä fasta.

Begäres aiitså: att H<an)s
M<ajestä>t genom att offentligt i
s<ynner’het för Hypoteksförening- 40

en försäkra, hvad som förut är
sagdt sub secreto, för lijelper för
eningen till iän och Banken till
valuta (Secreta vilkoret N:o 2).

Lånet påkallas af alhnänna nö
den.

Siifverut t’exlingen för aiinna
säkerheten.

2:o Att, oni Hypoteksföreningen 50

icke får 2 miijoner utan mindre,
sä att Banken biir utan tillräcklig
vaiuta — Banken förbindes gifva
Föreningen siifver mot sedlar cii
pari till betaiande af Föreningens
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annuiteter för iånet.

Detta afser, att i ali händeise
stälia Hypoteksföreningen säker,
emedan den länar, d. v. s. gör sitt
bästa dertili, både för nödens af
hjeipande och för myntreformen.

3:o Pä Hypoteksföreningens be
10 gäran om Statens garanti, att

H<a>ns M<aje>stät> mä hänskjuta
ärendet till Ständerna.

Garantin medför ingen risk, se
dan sedelmynt och kurs äro fasta.

Kan likväi i iikhet med statsiån
anses tilihöra Landtdag, såsom
konseqvens af sjelfbeskattnings
rätten.

20 Hypoteksföreningen skali, fuil
kornligt säker på att erhåiia Stän
dernas garanti, genast börja un
derhandia om länet och vara för
dig att afsluta det den 15 Septem
ber.1

Såsnart H<a>ns M<ajestä>ts beslut
biir kändt, skola Hypoteksför
eningens obiigationer pä inhemskt

30 iän stiga från 90 % till pari.
Föreningen kan då erhålla mera

Iän inom landet och behöfver
mindre frän utiandet; hviiket är
godt och nyttigt.

169 RELATION ANGÅEND ETT AF STATSVER
KET UPPJAGET KREDITIV PÄ HANS KEJSERLIGA

40 MAJESTATS BEFALLNIG AFGIFVEN TILL LAN
DETS HOGLOFLIGA STANDER
HUB, JVS handskriftssarnling

Då i iandets nordiiga deiar svåra nattfroster inträffade i Juu mänad
sistiidna år, åtföljda af flera mindre förderfliga ända till den 10
Augusti, ingingo frän guvernörerna i de norra iänen berättelser om
frosternas härjning och ärsvextens beskaffenhet, som för dessa trakter
af iandet iäto motse ett nytt missvextår.

Dessa hotande utsigter underhälis af den fortfarande kalia och
50 regniga väderieken, under hvilken säden pä ftitet sä långsamt fram

skred mot sin mognad, att man måste befara, att desamma knappt nog
i iandets sydiigaste delar skuiie hinna undkomma de vid siutet af
Augusti regeibundet inträdande nattfrosterna.

1 följd af den härda missvexten 1862 hade statsverket nödgats deis till
utiåningar åt den besutna aiimogen deis till und1sättningsarbeten för


