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Senator Snellman
Helsingfors

Ryska stats låneobligationer har statsverket ej att påräkna hvarken
härifrån eller ifrän Brahestad. Bref med posten.

Snellman. 10
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Senatorn och Riddaren
Högädle
Herr Joh. Wilh. Snellman.
Helsingfors 20

Tillfölje af Herr Senatorns skrifvelse af den 26 Aug<usti>, om innehaf
vare af Ryska Stats-Låne obligationer ville försträcka sädana åt Finska
Statsverket emot 6 % ränta, hade jag äran telegrafera följande:

»Efter nogrann efterforskning kommit till den säkerhet att i Åbo
finnes inga Ryska obligationer.»

Herr Baron 0. Boye var då icke uti staden, hemkommen ifrän
landet, har han sedermera insändt till mig inneslutna biljet. Men som
han erhåller ränta efter 100 rubel> kapita oaktadt desamma nu endast
noteras 92 ¾, sä vill han icke afstå dessa under 100 Rub<el>. 30

Med djupaste Högaktning har jag äran teckna

Herr Senatorn och Riddarens
Odmjukaste tjenare

E. Jutin.
Åbo, den 2. Septemb. 1863.
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Högädle Herr Senator!

För att sä fort som möjligt efterkomma Herr Senatorns, uti Dess
skrifvelse af den 31 Augusti, uttalade önskan, att erhålla närmare
underrättelser angående vära utsigter för det kommande äret, skyndar
jag att ännu med dagens post meddela det, som vi sjelfva härborta för
närvarande känna. — Säsom ursäkt för ett möjligt fördröjande af
officiella meddelanden, mäste jag likvisst förutskicka sädan förklaring, 50

att då Kejserliga Senaten infordrar några upplysningar angäende
utsigterna för skörden m. m., länestyrelsen nödtvunget först mäste
skrifva till Kronofogdarne, dessa till Länsmännen, hvilka äter, först
sedan de hållit stemmor med vederbörande församlingar, kunna afge
sina utlätanden; Våra ofantliga distanser, vår tröga och glesa postgäng


