
626 G. VON ALFTHAN - J. V. SNELLMAN 18.VIII 1863, TELEGRAM

152 G. VON ALFTHAN - J. V. SNELLMAN 18. VIII
1863, TELEGRAM
HUB, JVS handskriflssainling

Helsingfors. Senator Snellman

15 000 tunnor behöfVes till Uieåborg, 10 000 till Brahestad 5 000 till
Kajana och Kemi, större delen måste utkrediteras på tVå år; härvaran
de trafikerande villja att förmedia krediten med förbehåii att jemVäl

10 försäija för contant. Om Brahestad framdeles.
Alfthan

153 J. V. SNELLMAN - A. ARMFELT 19. VIII 1863
RÄ, Ä. Arinfelts brevsamling

HögVälborne Herr Grefve!

20 Jag anser mig skyldig ödmjukast meddela, att jag p<e>r telegramm
erhåilit underrättelse, att äfVen Salomon Heine erbjuder penningar.
Vilkoren äro mig ännu okända.1 Men det är skäi hoppas, att de skola
vara lindrigare än de här erbjudna.

Vördnadsfullt tager jag mig friheten ännu erinra om gagnet deraf att
underrättelse om Hans Majestäts Nädiga bifall till kreditiVets uppta
gande p<e>r telegraf meddelas Senaten.

Med djupaste Vördnad har jag äran ftamhärda

Högvälborne Herr GrefVens
30 aidraödmjukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman
S:t Petersburg den 19:e Augusti 1863.

154 J. V. SNELLMAN - J. W. G: SON SNELLMAN
24. VIII 1863
Uleåborgs LÄ, 1 W Snellman G:son arkiv

40 Högädle Herr Kommerseråd!

För att bereda förskott ät trafikerande, hVilka kunna vara hugade
att importera spannmål till de landsdelar, som äfVen i år deraf
hafVa behof, kommer ali för statsVerkets räkning tagas ett lånekreditiv
på tvä år sex månader till det beiopp, omständigheterna kunna
påfordra.

Men då såsom inledda negociationer lärt, utiändska penningar blifva
dyra, harjag trott det allmänna kunna bättre tiiigodoses derigenom, att
innehafvare i Finland af Ryska statslåneobligationer skulle försträcka

50 desamma åt statsverket, som för en sådan försträckning bjuder 6 ¾ i
ränta p<e>r år.

Skulle Högädie Herr Kommerserådet kunna der pä orten eller i
Brahestad till nämnda Vilkor för statsverkets räkning uppnegotiera
sådane obligationer,1 anhåller jag förbindiigt att per telegram blifVa
underrättad:


