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N. B. till 2:o
Yttrandet att silfverutvexling i Finland skulle nedsätta Ryska sedelns
värde, lärer tillhöra H:r Fochewkin, icke Finansministern — hvilket är
glädjande. Jag erkänner obehörigheten i mitt antagande, att H:r
Finansministern skulle kunnat yttra något sä förvändt.
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RA, JVS samling

Käre Broder!

1 ordförandens för Handelsskole Direktionen härstädes Herr Guver
nören Alfthans fränvaro, på Embetsresa, har den blifvande Direktorn
för denna Skola Herr A. E. Biese, som med famille Ofverflyttar ifrån
Sverge, anmodat mig att hos nägon af Kejserl<iga> Senatens medlem
mar till skyndsam åtgärd Rekommendera hans i dag till H<elsing>fors

20 afgäende, till Kejserl<iga> Senaten ställda, underdäniga ansökning om
att tullfritt få till landet införa sina meubier och husgeråds effecter. 1
anledning hvarafja härigenom ödmjukast anhäller det Min> B(rode)r
godhetsfullt ville hefordra ifrågavarande ansökning till skyndsamt
afgörande och önskadt Resultat.

Vi hafva här förhoppning om god Årsväxt i År då den frostömmaste
tiden nu snart torde vara öfverstånden. Deremot är det dåligt med
afsättningen af vära exportvaror dä nästan inga f. o. b. försälgningar
kunnat uppgöras och en sällsam fartygs brist med stigande frakter är
rådande sä att en stor del af vära exportvaror torde lemna på hand och

30 de som möjligen fås ut kommer att lemna dåligt Resultat.
Hos 055 må vi Gudskelof alla väl och helsa hjertligen dig ocl de dina.

Din tillgifne frände och tjenare
J. V. Snellman G:son
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40 HUB, JVS handskriftssarnling

Högädle Herr Senator.

Med anledning af Herr Senatorns önskade förändringar i karta
stemplarne har jag derom i K<ejserliga> Senaten anmält. Den enda
anmärkning som gjordes var deremot, att den med bokstäfver utförde
valören endast var på finska och icke äfven på svenska, utan att Senaten
likväl hvarken härom eller i öfrigt hvad stemplarne angår ville bestämdt
uttala sig, såvida till Herr Senatorn öfverlemnats att i saken göra och

50 låta. Jag har sedermera vidtalat Tilgman och han har nu förfärdigat
åtskillige nya ritningar, hvilka härhos biläggas. Som Herr Senatorn
hehagade finna äro de alla smalare och längre än de gamla. N(um)ris
7. och 8. äro de smalaste och mindre än desse anser Tilgman dem icke
med bibehållande af tydlighet kunna utföras. Deruti har på försök
jemväl utsatts valören med svensk text, ifall Herr Senatorn, med


