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Senatens för Finland Ekonomie Departement, bland annat, hos Hans
Kejserliga Majestät hemställt att det underhaltiga pennimyntet skulle
ur ailmänna rörelsen indragas och ersättas med ett å penni lydande
silfverskiljemynt, innehållande fint silfver till dess nominela värde i
förhållande till det fulihaltiga rubel- och mark-myntet enligt 83 1/3.
pro fvet.

Ofver denna Senatens framställning blef, eiligt Hans Kejserliga
Majestäts Nådiga befallning, Finans Ministerns i Kejsaredömet yttran
de inbegärdt.

10 Numera har bemäide Finans Minister uti till mig aflåten skrifvelse
anhållit att, såvida ifrågavarande framställning grundade sig derå att i
de fiesta Europas länder skiljemyntet är af samma finhet som det
fullhaltiga myntet, men emellertid uti alla tyska förbundets Stater,
Hamburg, Frankrike, Schweitz och Holland präglas skiljemynt af vida
sämre halt än landets myntenhet, — jag rnåtte meddela honom en
noggrannare utläggning af de skäl, på grund af hvilka den af Senaten
föreslagna åtgärden ansåges nyttig och nödvändig.

1 anledning häraf tager jag mig friheten anhålla det Herr Senatorn
ville skriftligen näimare utveckla de orsaker som påkallat Senatens

20 ofvanberörde framställning, samt derefter benäget tillsända mig Herr
Senatorns uppsats i ämnet för att Finans Ministern meddelas.

Med fullkomligaste högaktning har jag äran vara

Högädle Herr Senatorn och Riddarens
Odmjukaste tjenare

Alex. Armfelt.
S:t Petersburg den 2/14. Mars 1866.
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Käre Bror.

Dina båda bref har jag erhållit och sänder nägra ord till svar.
Lån gifvas liberait. Dock är det att beklaga, att vederbörande

trafikanter på flera håll göra platt intet för att lätta.
40 StälI sä till att ett större antal ä orten förenar sig. Välj direktion,

fordra säkerheter och partiela tidigare inbetalningar, allteftersom
skeppningen medger. Eljest händer, att mängen får ingenting. Ty
Styrelsen kan ej på hundratal händer utminutera pengar, som den
måste betala prompt på dag. Egen tillgån saknar statsverket. Hela
provinser underhållas icke med utsäde och bröd i årtal utan pengar.
Och källorna äro icke outtömliga.

Afven Ditt första ord K’äre> B<ror) var att marra öfver Duncker, icke
ett ord af fägnad öfver, att pengar kunnat fås.

Duncker finnerjag är en stackare. Men han är landets enda edsvurna
50 mäklare. Styrelsen kunde icke utbjuda pengar, som den älinu icke

disponerade. Från Wiborg hade man anmält sig. Men för en orts
räkning kunde lån icke upptagas. Jag ville veta, huru mycket ungerär,
som kunde behöfvas —. af solida låntagare. Om pengar kunde fås och till
hvilket pris, det var till en början ovisst. 1 Peters>b<u>rg begärde man 12
%. Först sedan bättre utsigt öppnades, fick Duncker tillstånd, att
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uppiysa, att pengarne voro statens.
Men i Dina klagomål igenkänner jag den ailmänna tonen — pocka

och skälla. Det är Styrelsens absoluta slyldighet att gifva trafikanterna
pengar och allmogen bröd och att ingen återbetalning fordra — men väl
att efterskänka statsinkomsterna. Gör den ej så — är den fördömd.

Haf godheten anföra huru mycket häraf, som göres i andra länder.
Men derföre intet groil. Med oförändrad vänskap

Broderligen
1. V. S:n
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Senatorn Snellman — ville fästa Bankodirektionens uppmärksamhet
derpä, att enligt hvad försiagen öfver hypoteksfonden utvisa, Hypo
teksföreningen hade i Oktober mänad 1865. å dess deposition lyftat 20

2 815 000. mark, hvilka Direktionen alltså egt disponera för anskaffande
af myntsilfver, samt att först vid December månads utgäng ett
motsvarande belopp silfver verkligen var utmyntadt. Genom fortsatt
uttagande å sagde deposition voro den 1. dennes lyftade 4 930 000. mark
medan utmyntningen samma dag uppgick endast till 3 442 000. mark
fullhaltigt och 838 500 mark penn mynt. Häraf framginge att, om
Direktionen ocksä skulle i Oktober 1865. funnit sig nödsakad att för
silfverinköp anlita bankens tillgodohafvande i utlandet eller andra dess
valutor, detta förskott inom kort hade blifvit banken ersatt afde valutor
Hypoteksföreningen deponerat, och hvilka, i den mon föreningen i 30

bankens sedlar lyftat depositionen, stått till Direktionens förfogande.
Men utan afseende derpå att Senatorn sälunda fann de af Bankodi

rektionen anförda skäl för Direktionens förfarande icke heller ur
synpunkten af behofvet af valutor för vexelrörelsen vara välgrundade,
kunde Senatorn icke undgå att anmärka, hurusom då Direktionen
upprepadt fått emottaga Kejserliga Senatens bestämda befallning, att
hålla myntverket ti1handa silfverplantsar ända till ett belopp af 136,5.
skeppund, denna befallning bordt af Direktionen efterkommas, samt
att, om några verkliga svårigheter skulle mött dess verkställande, det
älegat Direktionen att i god tid härom hos Kejserliga Senaten anmäla 40

och vidare förordnande i saken afvakta, och ville Senatorn dem af
Bankodirektionens ledamöter, som deltagit i det den 23. sistlidne
Oktober af Direktionens pluralitet vidtagna beslut i ämnet, härom
erinra.

573 G. VON ALFTHAN - J. V. $NELLMAN 24.111
1866
HUB, JVS hanäskriftssamling 50

Högädle Herr Senator och Riddare.

Jag erhöll Herr Senatorns ärade skrifvelse af den 19 dennes,just dåjag
var i begrepp att sätta mig i släden, för att göra en liten utflygt till


