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och stäl1 sig i förbindelse med Herr Löfström som för närvarande
derstädes vistas.

Skrifverlser lika lydande med denna har jag haft äran adressera till
Herrar ( ) i ( ) och torde Tit<ulari> icke underlata att mcd
deni kommunicera de åsigter i ämnet, som kunna göra sig gällande vid
de öfverläggningar, som på Tit<ulari föranledande komme att ske.

Förbindligast får jag anhålla, att mcd det förra få del af Herrarnes
beslut och har äran med utmärkt Högaktning underteckna
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Äiskade barn.

Jag har endast att säga er, att jag reser härifrån om Thorsdag och
hoppas vara hos er om Lördags afton. Gud gifve oss ett giadt 20

återseende.
Er kärieksfulle fader

J. V. S:n
d. 2 Jan. 1865.
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Senator Sneilmans barn
Hfors

1 mårgon ki. 4. eftermiddag är jag hemma.
J. yO

5.
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RA, A. Arrnfrlts brevsamling

Högvälborne Herr Grefve!

Mitt första och kära åiiggande är, att aflägga den vördnadsfullaste och
upprigtigaste tacksägelse för ali den välviija Högväiborne Herr Gref
ven behagat läta komma mig till del äfven under min vis,telse i
Petersburg. Odmjukt beder jag Högvälborne Herr Grefven vara öfver
tygad, att denna tacksägelse såsom min erkänsla för den öfverseende
godhet, jag ailtid haft iyckan från Herr Grefvens sida röna, går ur 50

hjertat, och att jag aldrig skali förgäta den stora skuld, denna godhet
ålagt mig.

På det ödmjukaste vågar jag åter taga densamma i anspråk för min
djerfva anhållan p<er telegram från Lovisa den 5:e dennes.

Ett närmare öfvervägande under resan gjorde mig orolig för ett par
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bestämningar i det motsedda stadgandet angående det Ryska metallis
ka myntets obiigatoriska giltighet här i Finland. Skyldig att härom icke
meddela mig med någon harjag vågat ännu dröja öfver en postdag, för
att noggrannare betänka mig. Det förslag jag nu har äran öfversända,,
hoppas jag vara sä affattadt, att derigenom hvarje våda af det nya
stadgandet för vår silfverutvexling är förebygd.

Det är för min långsamhet att fatta det rigtiga jag har att ödmjukt
bedja om öfverseende. Till min ursäkt vågar jag anföra, att beräknan
det af möjligheter är en svår sak. Och det är en sädan beräkning, som

10 här behöfves, der man måste ställa sig till försvar mot befarade anfail,
till hvilka man ger den anfallande vapen i hand.

Det tidigare förslaget hade jag, såsom Högvälborne Herr Grefven
torde erinra sig, öfverlemnat åt Herr Baron Stjernvall-Walleen.

Här är allt tyst. Man synes icke veta, hvad man skall tro om
framtiden. Men stormen kommer väl, hvad det lider. För att kunna
vidtaga åtgärder mot densamma, är Nädiga afgörandet angående de 4
miljonerna efterlängtadt1

Med djupaste Vördnad har jag äran framhärda

20 Högvälborne Herr Grefvens
aldraödmjukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman
Helsingfors den 12 Januari 1865.
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RYSKA $EDELMYNTET$ BRUK SASOM LAGLIGT
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När en bank återgår att infria sina kreditsedlar kunna isynnerhet under
förhållanden sädana de för närvarande i detta land bestående, mång
faldiga olägenheter för den alimänna rörelsen icke undvikas, och hågen
att vinna, farhägan att förlora måste öka deras antal.

1 landet cirkulera två slags sedelmynt, Finlands Banks och Ryska
riksbankens, båda löpande med tvångskurs säsom lagligt betalnings
medel, båda derföre af lika värde.

Om nu det ena sedelslaget, Finlands Banks sedlar, komme att att af
40 Banken inlösas med silfver till dess nominela värde, sä inser väl hvar

och en, att dess verkliga värde stigit.
Men man inser kanske icke lika allmänt, att denna förändring icke

alis berör det andra sedelslagets, här den Ryska kreditsedelns värde.
En banksedel har naturligtvis intet annat eget värde än lumpens.

Dess värde bestämmes af det belopp metalliskt mynt, den represente
rar.

Det metalliska myntets värde åter bestämmes af det belopp varor
eller andra förmoner, som dermed kan köpas.

Glömmer man icke dessa enkla sanningar, sä har man icke svårt att
50 öfvertyga sig,, att det för den Ryska kreditsedelns värde är fullkomligt

likgiltigt, hvilket värde Finska bankens sedel har eller kan få.
Ty den Ryska kreditsedeln representerar i hvardera fallet samma

belopp metalliskt mynt som förut, och med densamma kan derföre
köpas samma belopp varor m. m. som förut.

Deremot är det säkert nog, att, äfven om Finlands bank skulle


