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författningarne i landets fiesta kyrkor.
Brådskan har sin förklaring i ställningens svårighet och vådor. Annu

ser det ut, som om ingenting vore kändt.
Jag vågar hoppas, att Herr Grefven skall vara nöjd med uppställ

ningen i »Förordningen». Och om sä är, vågar jag äfven tro, att Hans
Kejserliga Majestät, hva<r>s ädia rättvisa och miida omsorg för värt
arma ffidernesland, inga slägten skola giömma, Nådigst skall finna, att
en form blifvit iakttagen, som vittnar om vårt underdåniga bemödande
att afvända ali obehaglig sensation. Hvad den Nädiga befallningen af
den 20 Januari / 1 Februari innehålles, icke blott offentliggöres 10

samtidigt me% reformens förkunnande, utan stär främst och utgör det
väsentliga i hela »Förordningen».

Söndagsmorgon skall jag vidtala alla härvarande tidningsskrifvare,
och hoppas jag kunna fä deras löfte att mia om saken med skyldig
hågkomst af, att vi äro de underlydande under en stor och mäktig
nation. Till tacksamt erkännande af Hans Majestäts Näd behöfver här
ingen öfvertalas, han mä tillhöra hvilket parti som helst.

Måtte Högvälborne Herr Grefven finna skäl att glädjas öfver det
verk, ät hvilket Herr Grefven offrat sä mycken omsorg, och som kostat
Herr Grefven sä mängen svår stund. Att det fln/an/cielt skali bestä och 20
bära god frukt, vägar jag försäkra.

Med djupaste Vördnad har jag äran framhärda

Högvälborne Herr Grefvens
aldraödmjukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman
Helsingfors den 9 November 1865.
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TET 13.XI 1865
RA, Senatens arkiv

Chefen för Finans Expeditionens första afdelning Senatorn Snellman
androg hi.rusom, sedan Hans Kejserliga Majestät i Nåder förordnat,
att mettalliskt mynt skall vara det enda lagliga betalningsmedlet i
landet och detta förordnande numera trädt i verksamhet, deraf blefve
en följd att alla skatter och utskylder och således äfven personeila
utskylder och tullafgifter skola utan undantag i berörde mynt erläggas. 40

Men dä det för de Finnar, som vistas i Kejsaredömet och hvilka det
äläge att i finska pass expeditionen erlägga sina personeila utskylder
samt för de handlande, hvilka ä tullexpeditionen i S:t Petersburg
erlägga tullafgifter för varor, som införas till Finland, vore förenadt
med olägenheter att för liqviden af des1sa utskylder och afgifter
förskaffa sig metalliskt mynt, framställde Senatorn till Kejseriiga
Senaten, huruvida icke Senaten till beredande af lättnad för dem i
sagde hänseende ville angä med underdånig hemställan till Hans
Kejserliga Majestät, att säväl personella utskylder för finska undersä
ter, hvilka vistades i Kejsaredömet, som ock tullafgifter för till Finland 50

inkommande varor, hvilka ä Tullexpeditionen i S:t Petersburg erlades,
finge betalas och uppbäras, efter den medeikurs Senaten egde för
iängre termin bestämma, hvarjemte Senatorn hemstälide, om Senaten
icke för en tid af två mänader, räknadt från den 13. i denn månad
borde faststäila denna kurs för tullafgifter, som betalas å tullexpedi
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tionen efter beräkning af tjugunio kopek för en finsk mark, samt att
denna åtgärd hos Hans Kejserliga Majestät tillika underdånigst anmä
la;
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Helsingfors
Senator Snellman.

Expressen ankom i dag klockan sex om morgonen. Förordningarne
kungöres nästa söndag.

Alfthan.
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Senatorn Snellman inlemnade ett sälydande skriftligt utiätande — »det
af Finans Expeditionen uppgjorda förslag till proposition till landets
härnäst sammanträdande ständer, angäende inlösen af donations
lägenheterna i Wiborgs och S:t Michels län, stöder sig, såvidt den de i
Statssekretariatets bref anbefallda alimänna bestämningar äro närmare
utvecklade, på följande skäl:

30 Emedan inlösen af ifrågavarande lägenheter komme att ske efter
hand och alit eftersom öfverenskommelser i detta hänseende kunna
emellan donatarierna och donationsbönderna träffas samt af styrelsen
godkännas, har det varit nödigt i förslaget införa de under mom: 3
upptagna anmärkningarne7 Det torde kunna antagas, att något län för
ändamålet icke kan göras annorlunda, än i form af ett amortissements
län. Lån mot uppsägbara obiigationer äro nemligen alltför vädliga, för
att till något högre belopp kunna upptagas. Län på fast betalningster
min förutsätter åter en kortare tid och en högre ränta, än hvad det
ifrågavarande ändamålet kan medgifva; och borde dessutom i sådan

40 händelse de medel, som komme att af donationsbönderne årligen
inhetalas, kunna under tiden förräntas med ränta på ränta; om
löseskillingen genom ett sådant länesätt icke skall stegras. Skulle nu ett
utländskt amortissements lån upptagas, hvilket icke annorlunda
karske, än genom förmedling af något utländskt bankirhus eller
bankbolag, så mäste till undvikande af ränteförlust för kronan och för
att bereda nödiga medel till annuiteternas erläggande, det vilkor
hetingas, att länet får efterhand Iyftas, huru svärt och dyrt det än kan
blifva att pä dessa vilkor erhålla ett sädant län. Lättare ställer sig
operationen, om länet upptages inom landet genom direkt försäljning

50 af låneobligationerne, emedan då ett så stort belopp i sender kan
emitteras, som för hvarje gäng motsvarar behofvet af medel till
löseskillingens betalande. 1 hvardera fallet blefve det dock nödvändigt
att pä förhand träffa öfverenskommelse om inlösen af fiere donations
gods till en sammarlagdt större löseskilling, emedan länet icke kan
upptagas i alltför små poster.


