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23 000 000 Mark
Denna säkerhet oaktadt har den närvarande penningställningen i
landet nedtryckt obiigationernas kurs, sä att 5 % obiigationerna pä
senaste tid icke kunnat säljas till högre kurs än 85 procent af nominela
värdet. Föreningen har derföre sett sig tvungen, att tillsvidare inställa
ali ytterligare utlåning.
Under dessa förhällanden har Föreningen ansökt och erhållit Hans
Majestäts Nådiga tillständ att upptaga ett utländskt län, för hvilket
Ständerna på Nådig proposition beviljat sin garanti. Beloppet är
bestämdt till 30 miljoner Mark. Likväl kommer detsamma, att blott
efterhand upptagas under en längre tidsföljd. Dä Hans Majestät också
Nädigst tiiiåtit Finlands Bank att indraga länet och å beloppet erlägga
5 1/4 procents ränta, tills medlen af Föreningen lyftas, så kommer
Finlands Bank genom denna operation i tilWälIe att erhålla tillräcklig
valuta, för att äter börja utvexla silfver. H. M. har såsom vilkor
bestämt, att det belopp, Banken sålunda mottager, bör uppgä till 3
miljoner Mark, förrän metalliskt mynt fär förklaras för det enda i
landet lagligen gällande.
På denna kombination beror alltsä möjligheten bäde att gifva landets
myntväsende stadga pä samma gäng och att upphjelpa det af missvexterna nedtryckta jordbruket7
Penningsställningen i utlandet är dock för närvarande icke gynnsam
för upptagandet af iän derstädes. Men sä snart en förändring i
densamma skulle inträda, hvilket i väsentlig mon torde bero af
Nordamerikanska krigets upphörande, kommer Hypoteksföreningen
att söka uppgöra det tilltänkta länet.
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HUB, JVS handskr(flssarnling
Det i Ryssland 1859 upptagna statslånet ä 4 miljoner R(ube>/ S<ilve>r å
4 procents ränta.
Angäende det i Ryssland upptagna Finska statslänet bilägges Rysk
öfversättning af Hans K<ejserlig>a Majestäts Nådiga Manifest den 30
April 1859 samt af Kejserliga Kunggörelsen af den 11 Maj samma är,
hvaraf inhemtas:
att ohligationerna äro utffirdade ä 500 Rubel i serier ä tusen
obligationer, således å 500 000 Rubel hvarje serie;
att räntan är faststäld till 4 % per år och utbetalas en gäng ärligen
den 1 (13) Maj eller 1 (13) November alltefter obligationens datum;
att å lånet ärligen amorteras tvä procent. Obiigationerna utlottas i
Januari hvarje är, i revisorernas för Finlands Bank öfvervaro, och
nummern pä de utlottade obiigationerna kungöres i Journal de S:t
Petersbourg och i
hvilka derefter aro till inlosen forfallna den
1/13/ November.
Ilatt förfallna obligationer och räntekuponer inlösas så väl härstädes
i Finlands Bank som i Bankens kontor i S:t Petersburg.
Å detta lån, äro upptagna åtta serier med tillsamman nominelt
4 000 000 rubel silfver. Effektivt har lånet erhållits till per medium 93
procent. Här af äro 2 500 000 rubel använd för statsverkets räkning
till jernvägsanläggning samt 1 500 000 rubel, allt nominelt, öfverlåtna
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ät Finlands Bank. Likväl sker räntebetalning och amortering för
statsvekets räkning. Dessa betainingar hafva verkstäiit och skoia aittid
verkställas på det punktligaste.
Af obiigationerna torde cirkulera ganska litet i Finland, emedan
lånet till hela dess belopp upptogs i S:t Petersburg. Här finnes blott i
Helsingfors en börs utan ali betydenhet, och derstädes har detta tän
icke blifvit noteradt.
Obiigationernas kurs är derföre helt och häilet beroende af räntefo
ten i Ryssland och af Ryska sedelmyntets värde, emedan det är i denna
myntsort bäde räntebetaining och amortering sker.
Det genom M. A. v. Rothschiid & Söner i Frankfurt a<m> M<ain år
1862 upptagna statstånet å 4 400 000 Thaler Pr. Lt. med ränta å 4 1/2
procent.
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Angäende detta iän bilägges en Tysk öfversättning af Hans Kejserliga
Majestäts Nädiga Manifest, dateradt Moskwa den 1 (13) December
1862 och af Nådiga Kunggörelsen den 23 December samma år.
Obiigationer å detta län såldes inom Finland till ett belopp af
och for ett pris
/
Det öfriga försäldes i Tyskland af bankirhuset Rothschild & söner.
IlLånet amorteras pä 42 år, och räntan betalas halfärligen i Januari och
Juu månader.II
Obligationerna hafva pä senare tid i Hamburg noterats till 84 1/4 ä
84 1/2 procent.
Ränta och amortissement betalas säväl i Finlands Bank härstädes
som i Frankfurt a<m> M<ain> och i Hamburg.
IlSistsagda iän upptogs för konsoliderande af tidigare gjorda inhemska
uppsägbara statslån, det ena å 4 ¾ ränta pä ränta, det andra å 3 3/5
procent. Det förra ä 4¾ ränta på ränta är numera uppsagdt och
obligationerna derå inlösta, så att ett högst obetydligt belopp är
utestående. Afven å länet ä 3 3/5 procent, ehuru icke uppsagdt, utestå
endast nägot öfver 400 000 Rubel Silfver. Uppsägningen har förhind
rats af Ilblifvit fördröjd med afseende på den allmänna penningbristen,
emedan dessa obligationer såsom stäida å 50 rubel och gifvande ränta
1/2 kopek per dag äro mycket begäriiga. IEmellertid invexlas dessa
obligationer efterhand, som de till statens kassor eller i Finlands Bank
inflyta.
Inlösen afdessa uppsägbara statslån har besörjts af en för ändamälet
bildad amortissementsfond, som vid Januari månads utgång egde en
behållning af 2 057 000 Rubel silfver, och som numera utgör fond för
de hos bankirhuset Rothschild upptagna länet.
Finlands Hypoteksförenings obligationer med 4 å 5 procents ränta.
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Hypoteksföreningen är ett heit och hället enskildt Bolag afjordegare.
hvars stadgar äro stadfästade den 24 Oktober 1860.
Föreningen har hittills upptagit endast inhemskt Iän mot obliga
tioner å 100 och 300 Finska Mark å 4 procent samt å 500, 1 000 och
5 000 Mark ä 5 procents ränta. Af dessa obligationer torde icke nägot
hafva gätt utom Finland. Totalbeloppet af utgifna obiigationer utgjor
de vid slutet af år 1863 118 055 400 Markil Mk.
Anmärkn<ing) 1 Finsk Mk. 25 kop. S<ilve>r
Oaktadt säkerheten för lånen er den bästa, sä att jordegendom till
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värde af mera, än dubbla beloppet är för desamma, har den af tvenne
missvexter i landet vällade penningbristen förorsakat ett sä betydligt
kursfall å dessa obiigationer, att de å 5 ¾ med möda säljes till 83
procent. jOckså har Föreningen af sädan anledning instäldt deras
utgifvande.j
Föreningen har numera tillstånd att upptaga ett utländskt lån. under
statens garanti; men penningställningen i utlandet torde ännu länge
förhindra dess afsiutande.
1tt Assuransbolag för försäkring af bygnader och lösegendom på
landet är berättigadt utgifva räntebärande obiigationer på två års
förfailotid till ett inskränkt belopp.
Finlands Bank utgifver kreditsedlar mot en valuta af till 7/15 af de
utgifna sedlarnes beiopp.
Den 1 :a Februari detta är egde Banken
i metallisk Valuta
8 985 277
i Utländsk valutor
3 637 322
Mark 12622599
mot utlöpande sediar »
26 374 289
—

—

—

—
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Denna förmonliga ställning oaktadt kan Banken icke utvexla silfver,
emedan densamma af gällande lag är förbunden att mottaga Ryskt
sedelmynt och sålunda är beroende af silfverutvexlingen i Ryska
Riksbanken.
Likväl har Banken fortfarande kunnat sälja vexlar på utiandet för
den Finska handelns behof, utan att hafva höjt sin diskontränta
utöfver 6 ¾.
Andra sedelutgifvande banker finnes i landet icke.
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G. VON ALFTHAN
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J. V SNELLMAN 23.IV

HUB, JVS handskrzftssamling
Högädle Herr Senator.
Forstmästaren Strömborg och härvarande Sadelmakaren och Entre
prenören Reis hafva förfrågat sig hos mig, huruvida de kunde påräkna
bifail till en ansökning om erhållande af statslån (stort 3 000 Ru’bel>,
med tre års återbetalningsskyldighet och 6 % ränta) för att anlägga en
Kamfinfabrik å Forstmästaren Strömborg>s i Pulkkila kapeil ägande
hemman.
Ehuru nu väl Kejs<erliga> Senaten uti den svar på min framställning
om undsättningsåtgärder sistlidne höst tillåtit mig, att inkomma med
olika framställningar d. v. s. i händelse enskilte personer ämnade
anlägga fabriksmessig tjärubränning och terpentindistellering, sä hesi
terar jag dock att utan föregående förfrågan besvära Senaten med en
sådan anhällan.,
Det torde nemiigen hafva sina betänkligheter, att med statsmedel
direkte understödja en industriel anläggning, men ifrågavarande fail
företer följande egendomiiga omständigheter:
1 :mo 1 anseende till tjärans läga pris och de stora kostiiader som med
denna varas transporterande landväg äro förenade, förtjenar ett före
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