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

Helsingfors. Senator Snellman

15 000 tunnor behöfves till Uleåborg, 10 000 till Brahestad 5 000 till
Kajana och Kemi, större delen måste utkrediteras på två år; härVaran
de trafikerande Viilja att förmedia krediten med förbehåll att jemväl

10 försälja för contant. Om Brahestad framdeles.
Alfthan

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

Högvälborne Herr Grefve!

20 Jag anser mig skyldig ödmjukast meddela, att jag pe>r telegramm
erhållit underrättelse, att äfVen Salomon Heine erbjuder penningar.
Vilkoren äro mig ännu okända., Men det är skäl hoppas, att de skola
vara lindrigare än de här erbjudna.

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

Med djupaste Vördnad har jag äran framhärda

Högvälborne Herr GrefVens
30 aldraödmjukaste 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, J. W Snellman G:son arkiv

40 Högädle Herr Kommerseråd!

För att bereda förskott åt trafikerande, hVilka kunna vara hugade
att importera spannmål till de landsdelar, som äfVen i är deraf
hafVa behof, kommer all för statsVerkets räkning tagas ett lånekreditiV
på tVå år sex månader till det belopp, omständigheterna kunna
påfordra.

Men då såsom inledda negociationer lärt, utländska penningar blifVa
dyra, harjag trott det allmänna kunna bättre tillgodoses 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 Högädle Herr Kommerserådet kunna der på orten eller i
Brahestad till nämnda vilkor för statsverkets räkning uppnegotiera
sådane obligationer,, anhåller jag förbindligt att per telegram blifva
underrättad:
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1 :o) Huru stort belopp, som kan påräknas, kapital och uppiupen ränta
sammanlagda;
2:o) Hvilken låneserie obiigationerna tilihöra.

Jag fär tillägga, att en procent högre kurs torde kunna af längifvaren
påräknas, än den för dagen i S:t Petersburg noterade.

Om längifvare sä önska, kan lånebeloppet, som koinmer att uppta
gas genom Finlands Bank, enligt deras anvisning i bankens böcker
öfverföras annan person tiligodo. Eller också kunde vexlar på större
eller mindre delar deraf utställas af banken till längifvarens ordres, dä
för räntan särskilda Sola växlar komme att utfärdas. 10

Kostnaderna för denna negotiation, behagade Herr Komrnerserådet
i bref uppgifva.

Med Högaktning har jag äran underteckna
Herr Comercerädets

ödmjukaste tjenare
Joh. Vilh. Snellman

Helsingfors den 24 Augusti 1863.
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155 J. F HACKMAN - J. V. SNELLMAN 24. VIII
1863
HUB, JVS haiidskrftssamling

Hochverehrter Herr Senator!

Da ich mich in der schwedischen Sprache nicht fehlerfrei ausdröcken
kann und keine fremde Feder benutzen mag. so erlaube ich mir Ihnen
die versprochene Mittheilung deutsch zu machen.

111 Tausch gegen 6 procentige nach 2 bis 3 Jahren zahlbare Finnische 30

Bank Billete glaube ich hier wenigstens 100 000 Rub<eb S<ilbe)r in
Russischen 5 proc<entige Bank Billeten zusammeii britigen zu können,
doch wollen die Besitzer derseiben den vollen Werth, welchen sie daftir
bezahlt haben vergiitet erhalten, obgleich die1 Petersburger Börsen
Notirung för 5 proc<entige> Bank Billete gegenwärtig nur 97 ist. Auch
wurden mir Eisenbahn Aktien för 20 000 Rubel> zum geltenden Course
angebothen.

Es wtirde nicht schwer halten noch 80 bis 100 tausend Rubel nach 1
bis 2 Monathen zu erhalten, wenn den Kapitalisten Zeit gelassen wird
ihr in Finland angelegtes Geld einzuziehen, allein dadurch wörde der 40

inländische Verkehr beeinträchtigt, was Sie Herr Senator zu vermeiden
wönschten.

In Erwartung Ihrer geneigten gelegentlichen Ausserung in Betreff der
fraglichen Bankbillete hat die Ehre mit schuldiger Hochachtung zu
verbleiben

des Herrn Senators
ergebenster Diener

J. F. Hackman
Wiborg d. 24 Aug. 1863.
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