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HUB, JVS handskr’flssamling

Högädle Herr Senator och Riddare.

Af förekommen anledning har jag äran anhälla om Herr Senatorn och
Riddarens yttrande, huruvida icke Bankiren Baron Charles von Feh
leisen för sine finans-operationer för Finska Statsverkets räkning ocl
nuvarande Chefen för handelshuset »Salomon Heine», Charles Heine, 10

son en längre tid stått i afffirsförbindelse med Finska banken, vore
förtjente af något vedermäle af Kejserlig Nåd.

Jag ber Herr Senatorn och Riddaren emottaga försäkran om min
fullkomligaste högaktning.

Baron P. Rokassovsky.
S;t Petersburg 20 Mars/1 April 1865
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HUB, JVS handskrjftssamling

Högädle Herr Senator och Riddare!

Af Herr Senatorns till mig aflåtna, den 15 innevarande/nästvikne Mars
daterade skrifvelse rörande det uti den nya stämpelpappers förordning
en och de nya kartastämplarne upptäckta fel har jag lemnat Ledamö
terne uti Komitn för finska ärender del, för inhemtande af deras
åsigter i ämnet. Och emedan bemäide Ledamöter, lika med mig, ansett
Hans Kejserliga Majestäts otvetydiga befal1nin angäende spräken i 30

kartastämplarnes text böra noggrannt efterlefvas, hvilket åter icke kan
ske annorlunda än genom rättelse af de anmärkta felen, har jag trott
mitt tiligörande i denna fräga kunna tillsvidare inskränkas dertill att
jag till Hans Excellens General Guvernören öfverlemnat att i saken
vidtaga den åtgärd Hans Excellens finner omständigheterna påkalla,
helst någon framställning af mig hos Hans Kejserliga Majestät om
Nådigt godkännande af Senatens ifrägavarande ätgärd lämpiigen icke
kan göras, i synnerhet numera sedan densamma vunnit pub1icit och
blifvit, såsom det tyckes, ganska allmänt ogillad.

Herr Senatorns skrifvelse af den 28. Mars inhändigade jag nyligen 40

och får i anlednin
af densamma endast uttala det jag fullkomligt inser att den vidtagna
förändringen härilutit endast och allenast af välmening och att bemö
dandet att inom utsatt tid kunna bringa det nya stämpelpappret i
omlopp varit den enda orsaken till det inträffade ledsamma förhällan
det med denna sak; men nägon annan utväg till frågans redande än den
af mig förut antydda, d. v. s. rättelse af de förelupna felen, kan jag
tyvärr ej påfinna.

Med fullkomligaste högaktning har jag äran vara
Högädle Herr Senatorn och Riddarens 50

Odmjukaste tjenare
Alex: Armfelt.

S:t Petersburg den 20 Mars/1 April 1865.


