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biaste Exportörer, ehuru de i början förlora på saken, tyckes icke hafva
emot att denna högvigtiga sak blefve definitift afgjord (Bergborn).

Med utmärktaste högaktning och uppriktig tillgifvenhet, har jag
äran teckna

Högädle Herr Senatoriis
Odmjukaste tjenare

G. Alfthan
Uleåborg den 18 Januari 1865.
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40$ YTTRANDE VID EKONOMIEDEPARTEMEN
TET 18.1 1865
RA, Senatens ai*iv

derVid Senatorn Snellman först utiät sig — Och jemte det Senatorn,
som ansåg leverantörer till kronan icke böra göras lidande eller tvingas
till rättegång för fel begångna af kronans tjenstemän, samt äfven Ville
fista afseende på T. Tichanoffs, söners beredVillighet att med erbjudan
de af högst fördelaktiga vilkor för kronan åtaga sig ifrågavarande 20

leVerans, för sin del fann godt tillägga bemälde handelsbolag den
fordrade ersättningen af tjugufem mark för hvarje tunna af förenärnn
de i Joensuu kronomagasin emottagna parti råg, att gä i liqvid emot det
af bolaget i ofvananförd mätto lyftade förskott af tjugufemtusen mark,
lwarom Guvernören i Wiborgs Iän ägde draga försorg och derVid
tillika tillse att återstoden af förskottet blefve till landtränteriet behö
rigen återleVererad och i räkenskaperne obserVerad, Ville Senatorn
hafva Guvernören i Kuopio Iän anbefaldt, att låta Vid domstol i orten
anställa laga undersökning beträffande magasinsförvaltaren s ofVanbe
rörde förfarande såväl vid emottagandet af ifrågavarande råg, som 30

densammas1 Vårdande i magasinet, sarnt om förloppet bos Kejserliga
Senaten anmäla jemte insändandet af de i ärendet tillkomne undersök
ningshandlingar, ägande GuVernören hos Senaten föreslå huru ifråga
varande rågparti, hvilket derest sådant ej redan skett, borde för
kronans räkning i magasinets räkenskaper obserVeras, skulle sedan
detsamma numera tagit skada, med minsta förlust för kronan använ
das och derjemte komma länets behöfvande allmoge till godo.
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409 C. K E. STJERNVALL-WALLEEN - J. V.
SNELLMAN 21.1 1865
HUB, JVS handskr’tssarnling

S:t Petbg d. 9/21. Jan. 1865.
Högädle Herr Senator,

Sedan Grefve Armfelt såväl i privat som officiel väg meddelat Gene
ralgouVernören Hans Majestäts bifall till Finance Komitns framställ
ning i Vår peningefråga, hade jag ingen anledning förmoda att Baron 50

Rokassowsky icke genast Ville meddela resultatet till Vår Finance Chef.
lörhända har detta äfVen numera skett

Som här öfVerenskommet var, erhöil Senaten nu endast svar å dess
senaste framställning angående1 deposition af 4 millioner Mark. Vi
önska snartnog vara i tilifälle att meddela den Kejs<erliga resoltitionen
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angående bestämmandet af de myntsorter som förstås och böra gälla
under benämningen: metalliskt mynt såsorn tagligt betalningsmedel.
Härvid önskade vi dock på förhand af Herr Senatorn få inhemta om
någon betydlig olägenhet deraf Kunde uppstå att vid betainingar i ryskt
mynt samma belopp finge bibehållas för det ryska som redan är
fastställdt för det finska penni myntet? samt om det är nödigt att hos
H. M:t anmäla om att Banken icke borde åläggas att emottaga eller
emot Marks stycken invexla gamia siifver rubier, dä oss synes att det af
hvarje invexlare1 (äfvenså här) beror att vägra emottagandet af hvarje

io ickefullvigtigt mynt stycke?
Vi afvakta en vink från Herr Senatorn för att meddela den tredje

punkten af det Kejserliga bestämmandet och som angår tidpunkten
(d(en> 1/13 Juni) efter hvilken utvexlingen af silver fär vidtaga.

Sedan nu hypoteks-föreningen sä oförväntadt hastigt kommer att
deponera den bestämda summan af $ millioner Mark inser jag svårig
heten att motstå pätrycket af realisationen ända till den här önskade
tidpunkten. Kanske kunde man härtill uppgifva nödvändigheten att
förse Banken med tillräckligt antal af Markstycken hvars präglande
fordrar fierä mänader. —

20 Hvad värde ffister Herr Senatorr vid det i Dagbladet N:o 11. införda
förslaget från Åbo, angäende invexling i Banken af de nu i landet
löpande finska Mark sediarne emot nya sedlar med al pari kurs? Mig
synes att detta förslags genomdrifvande borde förekomma ali speku
lation och efterfrågan af de nu gällande finska sedlarne som förblefve
vid deras nuvarande kurs? —

Med fullkomligaste högaktning har jag äran förblifva

Högädle Herr Senatorns
ödmjukaste tjenare

30 Em. Stjernwall

410 A. ARMFELT-J. V. SNELLMAN 21.1 1865
HUB, JVS handskrflssam1ing

Högädle Herr Senator och Riddare!

1 förmodan att Kejserliga Senaten allaredan undfått del af min till
40 Hans Excellens General Guvernören aflåtna skrifvelse af den 2/14. i

denne månad, innefattande underrättelse derom att Hans Kejserliga
Majestät icke bifallit Senatens hemställan om tillständ att bestämma
tidpunkten, från hvilken metalliskt mynt skall vara det enda lagliga
betalningsmedel i Finland, redan så snart fyra miljoner mark af
Hypotheksföreningens utländska lån i Banken deponerats, anser jag
mig böra meddeia Herr Senatorn till kännedom deI. Hans Kejserliga
Majestäts Nådiga förordnande att den ryska metalliska silfverrubeln
jemte dess särskiida underafdelningar i fmska mark och penni samt
ryskt silfvermynt af några mindre valörer skall utgöra den lagiiga

50 värdemätaren i Finland, innan kort kommer att Senaten i vanlig
ordning meddelas; och fär jag i sammanhang härmed hos Herr
Senatorn anhålla det Herr Senatorn, så snart tidpunkten för genom
förande af myntrealisationen i Finland anses vara inne, ville derom hos
General Guvernören tillkännagifva för att hos Hans Kejserliga Majes
tät anmälas.


