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HUB, JVS 1zandskr’ftssarnling

Högädle Herr Senator!

Jemte det jag har äran underrätta Herr Senatorn om inhändigandet af
den begärda framställningen rörande Finlands penningeväsende, be
gagnar jag tillfailet att för Herr Senatorn uttala min uppriktiga
erkänsia för den möda Herr Senatorn nedlagt på utarbetardet af den
ifrågavarande värderika och uppiysande framställningen; och jag har 10

äran med fulikomligaste högaktning vara
Högädle Herr Senatorns

Odmjukaste tjenare
Alex. Armfelt

S:t Petersburg den 14.126. April 1864.
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HUB, J VS haiidskrftsaväebiing 20

Sub Seereto
Högädle Herr Senator och Finans-Chef.

1 anledning af Herr Senatom och Finans-Chefens i gär mig tilihanda
komna vördade skrifvelse af den 22:a dennes, huruvida några extra
inventeringar i länets ränteri och kronomagasiner på senare tid blifvit
verkställde, har jag äran meddela, att som förmedelst Kejserliga
Reskriptet af den 15:de Maj 1861 rörande tidtals anställande extra
inventeringar af alimänna fonder, mig i Nåder blifvit anbefallt, att på 30

anmodan af Finans-Expedition i Kejserliga Senaten eller någon af de
auktoriteter under hvars tiilsyn och förvaltning ailmänna medel inom
länet stå, gå i författning om extra-inventerings anställande, mig likvä
obetaget att utan slik anmodan, enär omständigheterne dertili föran
leda, vidtaga åtgärd om extra-inventerings verkställande å de under
min tilisyn och förvaltning stående ailmänna medel, och Finans
Expedition under den derefter förflutna tidrymd icke anmodat mig om
extra-inventerings anställande, jag åter å min sida ej varit af någon
omständighet föranledd att förrätta dylik inventering, emedan ränt
mästaren och magasins-förvaltarne oafbrutet iakttaga strängaste ord- 40

ning vid vården af dem ombetrodde fonder — sä har extra-inventering
ä ränterit och krono-magasinerne under dessa år icke företagits.
Deremot hafva pä Banko-Direktionens anhållan extra-inventeringar
åtskilliga gånger blifvit verkställde å bankens härvarande vexel-kontor.

Med utmärktaste högaktning har jag äran framhärda

Högädle Herr Senatorns och Finans-Chefens
ödmjukaste tjenare

B. Indrenius
Wiborg den 29:de Aprill 1864. 50


