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Herr Senator Snellman
Helsingfors.

För Herr Senatorns kraftfulla genomförande af den för ordens inne
vänare i dag tillkännagifne myntreformen och denna för landets
utveckling sä viktiga frågas lyckliga lösning utbedja sig medlemmar af 10

detta samhälle ödmjukast att för Herr Senatorn härmedelst tolka sin
varmaste tacksamhet och tillgifvenhet, samt oinskränktaste högakt
ning.

Enligt uppdrag af Uleåborgs stads medlemmar.

Carl Gust. Bergstedt.
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Senatorn Snellman förmälte — att Senatorn fann det vara en ovedersäg
lig följd af ofvannämnde med Hans Kejserliga Majestäts Eget nädiga
beslut öfverensstämmande förordning, angäende metalliskt mynt, sä
som enda lagligt gällande i Finland, att alla före den 13. Mars
nästkommande år 1866. pä en eller annan grund uppkomna förbindel
ser, som innefatta skyldighet att betala viss summa i rubel silfver eller
finska mark skola, der annat förbehåll ej blifvit gjordt, infrias med
metalliskt mynt enligt förordningens lydelse samt att den betalande 30

derföre ej eger tillgodonjuta någon afkortning å summans belopp. Men
det måste förutses att ifall denna fråga ej blefve genom lagbud en gång
för alla afgjord, sä skola derom otaliga tvister uppstå och åtminstone
invändningar i dylikt syfte af många gäldenärer försökas, för att
fördröja eller möjligen förminska den dem åliggande betalning; och
ehuru den slutliga utgången af dylika tvister ej finge anses tvifvelaktig,
blefve deras oundvikliga följd att ej blott enskiide personer utan äfven
Finska Banken samt andra deis offentliga dels af menigheter och
korporationer inrättade anstalter, som ega utestäende fordringar eller
eljest drifva någon penningerörelse, blottställas för ganska stora svå- 40

righeter och ofta nog för betydan,4e förluster. Att söka förebygga
dylika olyckor syntes Senatorn vara Styrelsens oeftergifliga pligt
hvarföre Senatorn trodde sig böra till Hans Kejserliga Majestäts
nådiga godtflnnande öfverlemna om det icke kunde i nåder tillåtas
Senaten att i detta ämne utfärda ailmän kungörelse, som skulle
innehålla att alla före den 13. Mars nästkommande är 1866. pä en eller
annan grund uppkomna aftal och förbindelser, som innefatta skyl
dighet att betala viss sommar i rubel silfver eller finska mark, skola
infrias med metalliskt mynt enligt nådiga förordningen den 8. inneva
rande November, angående lagligt gällande mynt i Finland, utan att 50

den betalande derföre eger tillgodonjuta nägon aflcor1,ning å summans
belopp: dock att detta stadgande icke tillempas på sådane aftal och
förbindelser, vid hvilka förbehåll blifvit gjordt om betalning i ryska
rubelssedlar eller annat inom Kejsardömet gångbart mynt eller sedel
slag samt att till och med den 13. Mars 1866. äfven Finska Bankens


