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RA, JVS samling

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 1. J. Boström som inlemnade sin sessionsansökan den 15:de 10

mcd tillgångar 252 000 och skulder circa 218 000 F<inska> mark men
som han har betydligt utelöpande Vexlar pä Bleckert Svederus i
Stockholm som torde återkomma å biir troligen Massans tillgångar
betydligt sämre beroende på Svederi Massas tillgångar.

Som Boström synes hafva förstådt att indraga fiere kamratei här uti
sin Wexel och discont rörelse s är fara för att fiere ännu mäste lägga
in och Banken derigenom komma på 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 få omsätta de förfallna disconteringarne äfvensom
förfallna Returnerande Wexlarne tilis hela summorna blifvit betäckta
då de under tiden småningom äfven kunde fä uppbära dividenderna
ifrår såväl Svederi som Boströms Massor.

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

Skulle några svårigheter härvid göras så anser jag sakens vigt fordra 30

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

Emotseende vid tillifille några Rader beder jag få frambära Allas
vära 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 Alimän 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
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Hans Excellens General Guvernören öfver Finland ställda skrifvelse af
den 5/17. i berörde, månad, i anledning af bemäide Departements
underdåniga hemställan af den 13. derförutgångne November om
Nådigt tillstånd att såväl personela utskylder för Hans Majestäts finska
undersåtare, hvilka vistas i Kejsaredömet, som ock tullafgifter för till
Finland inkommande varor, hvilka ä Tullexpeditionen i S:t Petersburg
erläggas, finge betalas och uppbäras äfven i ryskt sedelmynt efter den
medelkurs Senaten egde för längre tid bestämma.

Det ifrågavarande Nådiga beslutet innehåller att Hans Kejserliga
10 Majestät »ansett olämpligt att tilläta vidtagandet af den utaf Senaten i

anförd måtto föreslagna åtgärd, emedan de ryska kreditsedlarne,, enligt
lag, böra inom Kejsaredömet emottagas efter deras fulla nominela
värde»; och hvarken tillförene eller för närvarande har jag uppfattat
eller haft anledning att förstå dessa ordalag annorlunda än ett enkeit,
men motiveradt, afslag å Senatens begäran att de ofvanberörda
utskylderna och afgifterna finge betalas och uppbäras äfven i ryskt
sedelmynt efter kurs. Svaret rörer den enda omständighet, eller kursen,
hvilken, enligt min uppfattning, är hufvudfrågan i Senatens skrifvelse,
som icke skäligen kan anses innefatta äfven den alternativa begäran att

20 det ryska sedelmyntet åtminstone utan kursberäkning finge användas
vid betainingar af omnämnd beskaffenhet. Huruvida de ifrågavarande
afgifterne skola få af de betalningsskyldige erläggas i ryska sediar till
dessas1 norninela värde är genom änsagde Nådiga beslut lika litet
medgifvet som förbjudet, enär något särskildt stadgande härom icke
ansågs påkalladt af Senatens skrifvelse; och torde derföre Senaten, i
händelse tvifvelsmål om förfarandet härutinnan uppstår, med under
dånig hemställan i ämnet till Hans Kejserliga Majestät inkomma.

Med fullkomlig högaktning har jag äran vara
Högädle Herr Senatorn och Riddarens

30 Odmjukaste tjenare
Alex. Armfelt.

S:t Petersburg d. 15/27 Januari 1866.

539 C. FEHLEISEN - J. V. SNELLMAN 28.11266
RA, JVS sarnling

S:t Petersburg d. 28 Jan:r 1866.
40 Ew. Excellenz

Geehrtes Schreiben vom 18/30 dieses habe ich nicht fröher beantworten
können, weil die Unterhandiungen wegen der Anleihe einige Zeit
bedurften.

Heute bin ich im Stande, tvie schon telegraphisch gemeldet, Ihnen in
dieser Angelegenheit eine Proposition zu machen.

Ich kann fUr die finländische Regierung eine Anleihe durch die
hiesige Privat Handels Bank von 1 1/2 Millionen Rubel zu foigenden
Bedingungen abschliessen.1

50 1.) die Zahlung der Anleihe kann in Februar, März & April monath
dieses Jahres zu R<ubel> 500 000 p<e>r Monath je nach Forderung der
finländischen Regierung geliefert werden.

2) Zum Disconto von 8 ¾ *p(er annu>m* und 1 ¾ Commission,
welche bey jedesmaligen Zahlung vergtitet werden muissen.

3) die Röckzahlung muss im October November & December


