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ga Ekonomie Departementets uti Kejserliga Senaten för Finland
underdåniga skrifvelse af den 18. nästvikne Januari, angående inlösen
för finska Kronans räkning af åtskilliga afskedade Gardeskaptenen
P. Kotschubej och dess hustru tilihöriga frälselägenheter i Kronoborgs
socken, har Hans Kejserliga Majestät täckts Senatens framställning i
ärendet till alla delar bifalla samt derjemte tillätit att, i enlighet med1
Gardeskaptenen Kotschubejs härstädes särskildt gjorda uttryckliga
förbehåll, hela köpsumman för berörde lägenheter må med tvåhundra
trettiotvåtusen mark före den 15/27. nästinstundande April pä en gång
utbetalas, sä framt erforderliga medel dertiil finnas hos finska statsver- 10

ket att tillgå.
Jemte det jag får äran om detta Nådiga beslut, hvilket inom kort

kommer att Senaten i vanlig ordning meddelas, härigenom underrätta
Herr Senatorn, anser jag mig tillika böra tillkännagifva att Hans
Kejserliga Majestät vid ärendets föredragning behagade till mig yttra
att det skulle skänka Hans Majestät en sann tillfredsställelse on
statsverkets tillgångar medgåfve fullgörandet af de utaf Gardeskapte
nen Kotschubej i anförd måtto betingade vilkor och ifrågavarande
angelägenhet sålunda blefve afgjord på öfverenskommelsens väg.

Med fullkomligaste högaktning har jag äran teckna 20

Högädle Herr Senatorn och Riddarens
Odmjukaste tjenare

Alex. Armfelt.
S:t Petersburg den 13/25 Februari 1865.
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yttrades af Senatorn Snellman sådan skiljaktighet — att Senatorn
på grund af förekomna särskilda skäl var ense derom, att inlösen
af ifrågavarande lägenheter för Kronans räkning borde ske, ehuru
betalning pä en gång af den derför fordrade köpeskillingen under
nuvarande förhållanden blefve för statsverket betungande, hvaremot
Senatorn, enär afsigten med säljarenes först numera, sedan köpets
afslutande blifvit af Senaten tillstyrkt, väckta anspråk på1 erhällande af
köpeskillingen i finskt mynt tydligen vore, att genom inträffande
myntreform för omförmälde gods bekomma ett högre pris än de från 40

början och ännu i Januari månad detta år sig betingat, samt dä
Styrelsen genom beviljandet af denna fordran skulle bidraga till att
försvåra Bankens öppnande för silfverutvexling, icke ansåg sig böra
tillstyrka en sådan åtgärd, isynnerhet som enligt Senatorns tanke
ordalydelsen i Statssekretariatets ofvanintagne bref icke uttryckligen
berättigade Senaten att låta köpeskillingen i finskt mynt utbetalas; och
ville Senatorn derföre för sin del jemte anmälan om sagde förhållanden
till Hans Kejserliga Majestäts Eget höga afgörande underdånigst
öfverlemna, hvilket myntslag omförmälte köpeskilling borde er
läggas. 50


