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496 A. ARMFELT - J. V. SNELLMAN 4.XI 1865,
TELEGRAM
HUB, JVS handskrflssamling

Senateur Snellman.
Helsingfors.

L’affaire mentionne dans votre dernire lettre est termine selon votre
dsir.

10 Armfeldt.

497 YTTRANDE VID PLENUM 6.XI 1865
RA, $enatens arkiv

Senatorn Snellman — ville för sin del, innan Senatorn i slutlig pröfning
af ärendet ingick, förordna att Guvernörerne i Tavastehus och Wasa
län samt tjenstförrättande Guvernören i Åbo och Björneborgs län

20 skulle med Chefen för kansli expeditionen i Kejserliga Senaten Baron
von Born, å den tid han dertill bestämmer och under hans ordförande,
i Tammerfors stad sammankomma för att, efter inhemtande af alla
erforderliga upplysningar, i öfvervägande taga och uppgöra förslag
huru den ifrågavarande läneregleringen må kunna pä lempligaste sätt
genomföras, och hvilka andra förändringar af ofvannämnde trakter nu
gällande indelning tilläfventyrs kunna anses deraf påkallade; hvarefter
förslaget borde genom ordförandens försorg till Kejserliga Senatens
pröfning öfverlemnas.

30

498 YTTRANDE VID EKONOMIEDEPAR TEMEN
TET 8.XI 1865
RÄ, Senatens arkiv

Senatorn Snellman — åberopade Finans expeditionens förberörda
hemställan, under förmälan att i Senatorns tanke ansvarigheten i en för
bankens säkerhet sä vigtig omständighet som val af dess ombud i
utiandet icke heller borde hvälfvas på Bankodirektionen, utan af

40 bankens högsta styrelse öfvertagas.

499 J. V SNELLMAN- A. ARMFELT 9.XI 1865
RÄ, A. Ärrnfelts brevsamling

Högvälborne Herr Grefve.

På det ödmjukaste får jag tacka för telegrammet och för dess innehåll.
50 Såsom Högvälborne Herr Grefven af de bilagde Författningarne

behagade finna, är här allt i ordning. Jag skrifver detta kl. 3 1/2 på
morgonen, ännu väntande pä korrekturet å den Finska författningen.
Trycket måste ske nattetid, emedan det icke kan förtros åt fiera
personers närvaro. Kl. 8 afgå bre och exemplar till Guvernörerna i de
nordliga länen, längre fram på dagen till de öfriga. 1 Söndag uppläsas


