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Med utmärktaste högaktning har jag äran vara

Högädle Herr Senatorns
ödmjukaste tjenare

Em. Stjernwall
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RA, J. V. Siielhnans samling

Uleåborg den 10 Januari 1866
Käre Broder!

Som händelsen fogade att vi vid vår afresa ifrån H<elsing>fors ej var i
tillf’äIIe att fä personligen taga afsked af dig så beder jag jemte
Gumman härmed fä tacka sig för bevist Vänskap och derjemte
tiilönska dig med de dina ali möjlig lycka, sälihet och frid under loppet

20 af det ingångna Äret.
Vår hemresa gick oväntat hastigt och Iyckligt så att vi med tillhjelp

af 3 hästars kraft 5 dygn efter det vi lemnade H<elsing>fors befunno OSS
välbehållna i vårt hem hvarest vi äfven funno aila friska och giada.

Medan jag ännu minnes be1der jag M<in> B<rode>r hafva godheten
iåta mig få veta hvilken Firma i Ltibeck det var som genom skrifvelse
till Ryska in eller utrikes? Ministerium ville få Finska Tjär Exporteurer
till sina räntebönder. Saken är sä egen i sin sort sä att den förtjenar att
blifva bekant för deras vanliga kunder.

Afven beder jag fä fästa M<in> B<oder>rs uppmärksamhet vid att
30 Bankkontoret härstädes har instruktion att utgifva endast 20 m<ark>

skiljernynt hvarje gång åt de som önska tillvexla sig sädana, genom en
sådan utminutering torde importen af Ryskt skiljemynt pådrifvas hvad
möjligt är, ty hvad skall en person som t. ex. liar att för Veckan
iiqvidera en *till en par* Arbetsfolk då hvar och en af dem skall
få mindre än tolf mark göra med 20 mark; han kan med1 denna sum
ma fä 2:ne personer afiönade, huru skall han bära sig åt med de
öfrigas?

En Kamrat härstädes Handianden, Engeiska vice Konsuin, Charles
Herlofsen har anmodat mig att för M<in) Broder>r framställa den

40 ömmande belägenhet hvaruti han för närvarande befinner sig i anled
ning af att hans bolagskamrater, i iän ifrän undsättningsfonden, 0. M.
Rinman och P. W. Wiiger lagt in om session hvarigenom han nu ensam
kommer att ansvara för de sednares skuld till undsättningsfonden jag
tror circa 25 000 m<ark> ehuru han för sin del redan längesedan på
nägra hundra mark nära liqvidert sin egen andel men tyvärre godtroget
länt sitt namn till de andras arsökningar.

Herlofsen är en i aho hederlig ehuru nägot godtrogen man och som
hans underdåniga ansökan lärer gälia endast tidsförlängning emot
fuilgod borgen sä synes mig att tillräckiiga skäl förefinnes för ett sådant

50 medgifvande isynnerhet som hsrlnf>sen möjiigen i motsatt fali äfven
skall blifva tvungen att lägga in.

Rinmans konkurs är helt och hållet föranledd af de beklagliga Säg
konjunkturerna han är och har altid varit en hedersman.

Wiiger deremot torde kunna räknas till de Oldenburgare.
Emotseende snart en par rader till svar härä, om din tid medgifver,
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förblifver jag med många hjertliga heisningar ifrån oss alla till dig och
de dina!

Din alltid tillgifne frände!
J. W. Snellman G:sor

P. 5. Till Majorskan Wil1grn, somjag härom dagen träffade framförde
jag helsningar ifrån dig och nämde att du tänkt tillskrifva henne, men
att din tid troligen ej medgifvit det.
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Högädle Herr Senator,

Bekymrad öfver de för vår silverfond möjiigen uppstående förluster
genom spekulationen med det ryska underhaltiga små silfvret, har jag
tänkt mig denna spekulation kunna till intet göras genom en åtgärd 20

som jag trott mig böra underkasta Herr Senatorns pröfning.
Denna åtgärd skulle neml’igen> bestå den att Banken bemyidigades

att tilts vidare afslå inlösen afsittfinska skiljemynt emot silfver marker.
Då spekulanterne komma med stora summor affinskt skiljemynt skulle
de från Banko Iuckan blifva bortvista. Härigenom skulle insamiandet
af detta små mynt upphöra. Denna åtgärd kunde här vinna hopp om
framgång då den ryska Banken, enligt hvad Baron Stieglitz sade mig,
förfar alldeles på samma sätt, och saken dessutom blott gäller finskt
skiljemynt. Dock borde beslutet i tid bringas till allmänhetens kunskap
på det att spekulanterne i ti4 härpå blefve beredde. Mindre summor 30

kunde Banken deremot i små silfver emottaga utan olägenhet och då
den öfvertygade sig om att dervid icke någon spekulation förefanns.
Jag har meddelat Grefve A<rmfelt> denna combination, och det på
Grefvens inrådan jag nu meddelar Herr Senatorn densamma. —

Med välönskningar för det inträdda nya tid skiftet framhärdar jag

Högädle Herr Senatorns
ödmjukaste tjenare

E. Stjernvall
St Petbg d. 10 Jan. 1866. 40
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Högädle Herr Senator,

Med anledning af ärade skrifvelsen af den 9 Januari), fär jag, 0SS 50

emellan, vidhandengifva: att Komitn af H. M:t erhållit en tilirättavis
ning för det den biträdt Senatens framställning om bestämmande af
kurs pä ryska papper vid erläggande af tuil- samt Pass-medel. Saken är
definitivt afslagen på den grund att i riket gälla ryska sediar al pari
enligt Ukas. 1 hufvudstaden kan icke1 undantag göras för finska


