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tänka på annat än skaffa bröd.
Det är sorgligt, sorgligt. Gifve Gud, att det mätte taga någon ända.
Hafva kronofogdarne kungjort om Bankens sedlars mottagande i

kronouppbörden? Stär nägot derom i Tapio.,
Haf godheten se till att Bankkontoret vexlar ut sä mycket 3 och 1

markssedlar, som folket kan önska. Med pennimyntet biir det knappt.
Låt mig p<e>r telegram veta, om sagde marksedlar brista.

Gör sågegare uppmärksama pä Börsmeklaren Dunckers annons om
penningar i Allm<änna Tidningen. De fäs af Styrelsen. Endast Hans
Majestäts bifail väntas. Pengarne länas och stå till buds för godt pris. 10

Lyckligt, att krediten — statsverkets nemligen — är god.
Med Vänskap och Högaktning

Broder o(ch> tjenare
Joh. Vilh. Snellman

Helsingfors d. 20 Febr. (ki. 2 f. m.) 1866.
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HUB, JVS handskrftssainting

Högädle Herr Senator,

Med mycken tacksamhet för de senast undfängne raderne, skyndar jag
meddela att orsaken till min motvilja angående pennisilvermyntets
ompregling till högre halt, läg uti den farhåga jag hyste, att hela
Senatens framställning om upphäfvande af det obligatoriska i skilje
myntet, som i sammanhang dermed för ordades, härigenom minst sagdr
skulle fördröjas — utan att jag kunde inse den praktiska nyttar af denna 30

ompregling, då man deremot här lätt kunde förkiara den såsom ett
sträfvande till separatism. Kejsaren har i förrgår åtskiljt dessa begge
frägor samt vid beviljandet af det öfriga i Senatens framställning
öfverlemnat frågan om ompregiingen till Finance Ministerns bedöman
de. Hufvudsaken är nu lyckligen medgifven, det öfriga tål dröjsmål.

Jernvägsfrågan är ännu icke afgjord. Den innebär sä mänga pro et
contra samt betänkligheter af sä alvarlig öfvervigt hvad kostnads
surnmans sammanbringande beträffar, att jag, för min del, icke med
godt samvete kan tillråda Majestätet att ätaga sig beslutet i denna sak.
Må Jandets iocala Styrelse, son bör hafva klarare insigt om det 40

nyttigaste i denna fräga, ätaga sig beslutet och ansvaret. Saken
föredrages Kejsaren i början af nästa vecka; fä se huru den utfaller.

Fägnande var Rothschilds anbud pä så goda villkor. Här kosta iän
betydligt mera. Framställningen bearbetas nu i Kansliet för att före
dragas vid första tilWälle. Måtte peningarne af låntagarena användas
enligt uppgift och sålunda komma den arbetande befoikningen samt
vär export tul godo! —.

Med fuiikomligaste högaktning har jag äran teckna mig

Högädie Herr Senatorns 50

ödmj<ukaste tjenare
E. Stjernval

S:t Petb., d. 12/24 Feb. 66.


