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Uleåborg den 24 Januari 1866
Käre Broder!

Åberopande mitt sednaste hörsamma af den 10 d<enne>s bekiagar jag
att åter hafva anledning meddela dig ett oförmodat fallissement
nemligen J. J. Boström som inlemnade sin sessionsansökan den 15:de 10

med tillgängar 252 000 och skulder circa 218 000 F<inska> m<ark> men
som han har betydligt utelöpande Vexlar på Bleckert Svederus i
Stockholm som torde återkomma så blir troligen Massans tillgångar
betydligt sämre beroende på Svederi Massas tillgångar.

Som Boström synes hafva förstådt att indraga fiere kamrater1 här uti
sin Wexel och discont rörelse sä är fara för att fiere ännu måste lägga
in och Banken derigenom komma pä betydligt förluster om de till
Banken Returnerande Wexlar och förfallna diskonteringar genast
skulle hos wederbörande indrifvas.

För att förekomma detta och förebygga större förluster har jag hört 20

att fiere intresserade i dag till Bankkontoret härstädes inlemnat en
skrifvelse till Banko-Direktionen Anhållande att med 20 % inbetalning
för hvarje gång fä omsätta de förfallna disconteringarne äfvensom
förfallna Returnerande Wexlame tills hela summorna blifvit betäckta
då de under tiden småningom äfven kunde få uppbära dividenderna
ifrår såväl Svederi som Boströms Massor.

Detta förslag synes vara s med billigheten öfverensstämmande och
till Bankens egen fördel så att man med alft skäl hoppas att banken ej
gör några svårigheter vid att gå in på detta förslag.

Skulle några svårigheter härvid göraS sä anser jag sakens vigt fordra 30

att någon betrodd person oförtöfvadt hitsändes för att reglera saken
innan det kanske blir försent.

Emotseende vid tillfälle några Rader beder jag fä frarnbära Allas
våra hjertliga helsningar till dig och de dina. och förblifver din altid
tillgifna Cousin.

J. W. Snellman Gson

verte1
P. S. Boström har altid här ansetts för en behållen Man emedan man ej
kunnat ana till hans Wexelrytterie. derföre hade han ock sä lätt att 40

indraga sina kamrater i förderfvet. hvarföre ock hans fallissement
väckte en Ailmän förundran.

D<en) S<amme>
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Högädle Herr Senator och Riddare! 50

Uti till mig aflåten skrifvelse af den 22. innevarande Januari har Herr
Senatorn, enligt uppdrag af Kejserliga Senatens för Finland Ekonomie
Departement, begärt upplysning om rätta förståndet af Hans Kejser
liga Majestäts Nådiga beslut, sådant det meddelats genom min till


