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Herr Senator Snellman
Helsingfors.

För Herr Senatorns kraftfulla genomförande af den för ordens inne
vånare i dag tillkännagifne myntreformen och denna för Iandets
utveckling sä viktiga frågas lyckliga lösning utbedja sig mediemmar 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 mediemmar.

Carl Gust. Bergstedt.
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RÄ, Senatens arkiv

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 är 1866. på 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 mcd
metalliskt mynt enligt förordningens lydelse samt att den betalande 30

derföre ej eger tillgodonjuta nägon affcortning å summans belopp. Men
det måste förutses att ifail denna fråga ej blefve genom Iagbud en gäng
för alla afgjord, sä skola derom otaliga tvister uppstä och ätminstone
invändningar i dylikt syfte af många gäidenärer försökas, för att
fördröja eller möjiigen förminska den dem äliggande betalning; och
ehuru den siutiiga 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 deis af menigheter och
korporationer inrättade anstalter, som ega utestäende fordringar eller
eljest drifva nägon penningerörelse, blottställas för ganska stora svä- 40

righeter och ofta nog för betydaide förluster. Att söka förebygga
dylika olyckor syntes Senatorn vara Styrelsens oeftergilliga pligt
hvarföre Senatorn trodde sig böra till Hans Kejserliga Majestäts
nädiga godtfinnande öfverlemna om det icke kunde i näder tillätas
Senaten att i detta ämne utfärda ailmän kungörelse, som skulle
innehälla att alla före den 13. Mars nästkommande år 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 mcd metalliskt mynt enligt nådiga förordningen den 8. inneva
rande November, angäende lagligt gällande mynt i Finland, utan att 50

den betalande derföre eger tillgodonjuta nägon aflcort1ning ä summans
belopp: dock att detta stadgande icke tillempas pä sädane 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 mcd den 13. Mars 1866. äfven Finska Bankens
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sediar böra säsom gällande betalningsmedel anses, pä sätt redan genom
serskild kungörelse af nyssnämnde dag är föreskrifvet.
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10 Högädle Herr Senator.

Om jag icke förr än nu framför min uppriktigaste lyckönskan till det
stora verk, som Herr Senatorn nyligen bragt till ett lyckligt slut, sä
beder jag Herr Senatorn tillskrifva detta deis en liten opasslighet under
veckan, dels den omständighet, att jag med mänga andra Uleåborgs
boer äfven varit med om den härifrån afsände lyckönsknings. och
tacksägelsedepeshen. Det skall säkert f’ägna Herr Senatorn att höra, det
fiera utaf vära stora Exportörer och skeppsredare, med glädje helsat
myntreformen, som äfven blifvit firad med en festmiddag å So

20 cietetshuset.
Kejserliga Senaten synes hafva ansett fiera uta mina undsättnings

förslager hafva blifvit i förtid väckta. Det kunde dock hafva sina
fördeler, att med ens erhålla en öfverblick öfver ställningen, sä att
nödiga åtgärder, isynnerhet anskaffande af penningemedel, i tid kunde
vidtagas. Så får icke glömmas, att det behöfves 3 veckor för att skrifva
till Welsing>fors och derifrån erhälla svar; 14 dagar för att framskaffa
kungörelser till de aftägsnare socknarne i Kajana; vidare 14 dagars
Kungörelsetid och slutligen ännu 2 å 3 veckor, man vederbörande
läntagare fä sina papper i ordning samt med hästar och fordon kunna

30 infinna sig till Kustmagasinerna — således 8 ä 10 veckor, medan föret i
slutet af Mars ibland redan är ytterst dåligt. Måste jag göra ny
hemställan? Dä fär jag lof att redan om några veckor dermed inkom
ma, om icke tiden skall försummas. Det var dessutom hufvudsakligast
fråga om utsädeskorn, en vara som de trafikerande icke hafva att aflåta,
förr kunde en verklig Konkurrens ifrägakomma, om fattigvårdstyrel
serna skola med till utsäde otjenlig säd bispringas — utan att jag dock
vill afråda denna utväg om andra icke förefinnas. Dä nödiga uppgifter
om grobarheten redan för fiera veckor sedan blifvit vederbörande
affordrade, sä hoppas jag snart kunna hemställa härom, men några

40 fattigvårdsstyrelser1 exempelvis Hyrynsalmi, begära ögonblicklig hjelp.
Eftersom Senaten icke velat resolvera min anhållan om anstånd med

inbetalningen af kronolånen för innevarande är, sä blir följden, att
alimogen tar sig detta anstånd utan tillstånd; ty mina händer äro genom
Senatens föregående befallning bundne. Icke förr än i de första dagarne
af December, då fiera Kronofogdar härstädes infinna sig till Pröfnings
komite, kan jag uppgöra förslag till den begärda regleringen af
återbetalningsterminerna, emedan en sädan angående icke mindre än
42 000 T<unnor spannmäl, är en ganska komplicerad sak. Följande
hufvudpunkter har jag härvid tänkt fasthålla: 1 :mo Äterbetalningen

50 fördelas ijemna qvoter pä 5 ä 10 år; 2:do det fastställda årliga beloppet
uttages ovilkorligen med utmätningstväng, vederbörande obetaget, att
i goda år betala mera och sedan räkna sig detta till godo; 3:io en låg
ränta fastställes, för att befordra större afbetalningar i goda är och 4:de
de gamla länen ifrån 1857, delvis omsatte 1862, indrifvas särskildt och
en del af dem tillåtes till aflcortning. En generell convestering af alla lån


