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Till åtiydnad af denna Nådiga befattning får S’enatorn underdånigst
yttra den åsigt, att äfven, då ett med tvångskurs cirkulerande sedelmynt
utgör betalningsmedlet inom landet, ali import och alitså äfven en
nödig spanmåisimport måste betalas med metailiskt mynt elier rned
utiändska valutor. IlEn missvext försvårar dock för jordbrukaren

10 kronoutskyldernas erläggande; och då en gifven följd afmyntreformen
är, att dessa utskylder mäste erläggas i klingande mynt till samma
nominala belopp, som härtili de nu betalas i ett deponenteradt
sedelmynt, kan det anses, att anförda svårighet i föijd af reformen
skulle blifva än mera kännbar.II Myntreformen skall visseriigen hafva
till gifven följd att kronoutskylderna, som nu erläggas i det deprediera
de sedelmyntet, måste Iliikasom tidigare under normala penningförhål
landen skettll till samma nominella belopp betalas i kiingande mynt.
Väl har, emedan utskylderna erläggas efter markegång, och denna just
i följd af betalningsmedlets nedsatta värde stått högre, än eljest skulle

20 varit fallet, detta förhållande i någon mon motverkat utskyldernas
nedsättande eller det kan iikväl antagas, att de betalningsskyldiga haft
en fördel af betalningsmedlets ifrågavarande beskaffenhet, hvilken
fördel kommer att med myntreform bortfallas. Och då medelmarke
gången beräknad efter de sistförflutna tio ärs markegångspris, synes,
när reformen kommer till stånd, en efter betalningsmedlets förändrade
värde lämpad förrnedling i markegängspriset vara af rättvisa och
billighet påkallad7

S<enator>n som på en sådan åtgärd varit betänkt utbeder sig att
händelse E<ders Kejserlig)a M<ajestä>t Nädigst tiliåter reformenil, fä

30 inkomma med särskiid underdänig hemställan å ämnet.
Men å andra sidan skuile följdema af en missvext lättas derigenom,

att sädesimporten, då den sker till pari kurs, biir för landet billigare,
och att i följd deraf priset på varan likasom på ali importvara
öfverhufvud Iliniagdt i Finlands Banks sediarli kommer att nedgå.

Lyckiigtvis har dock den för årsvexten hotande utsigt, som ännu i
Juni månad företedde sig, af under senare inträffad tjenlig väderiek
allägsnats, sä att S<enator>n nu har tillfredsställelsen hos E<ders
K<ejserliga> M<ajestä>t i underdånighet anmäla, att ärets skörd kommer
att vida bättre än under de tre föregäende ären fylla landets behof och

40 såsom underdånigst bilagda sammandrag (d. A.) af Guvernörena
afgifna 2:dra årsvextberättelsen utvisar, kan räknas bland de medel
mättigt gifvande. Detta omdöme är sä mycket mera berättigadt, som
den på åtskilliga orter inbemärkta missvexten å råg tilikommit den
genom, att rågbrodden under vintem och vären utgick, hvarföre fälten
kunde besäs med kom och nu i stället gifvit en tilifredsställande skörd
af detta sädeslag.

Väl hafver, sedan sagde berätteiser afgåfvos, nattfroster inträffat
meilan den 20 och 23 Augusti. Men då vid den tiden skörden i hela
landet var börjad och sädesvexterna alitså hunnit den mognad, att de

50 icke kunnat i betydiigare grad af frosten skadas, har man det hopp att
äfven i de nordiigaste länen årsvextens beskaffenhet deraf icke i
väsentiig mon förändrats, såsom äfven Guvernören i det nordligaste
iänen anmäit, att frosten icke anses hafva gjort sådan otjeniig till
brödföda ehuru densamma möjligtvis skadat dess grobarhet.


