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framför de öfriga, hvilka gjort pojkstreck, icke vanhederliga gerningar.
Med sorg i hjertat

Snellman
d. 13. Juni 1851
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10 HUB, SLS 407

Herr Conr. Hernmarck
Wasa.

Helsingfors d. 13 Juni 1851.

1 dag afreste Komerserådet Borgström och får jag äran framföra hans
vänskapsfulla helsning. Unge Leonard åtföljde.

Angående Hengist förspörjes intet nyare, utan hitförväntas fartyget
nu i siutet af månaden. Troligt är väl, att ytterligare hinder kunde

20 ställas till, men vederb<örande> synas hafva svårt att finna på ostensibia
anledningar.

Intet märkligare har i affärerna passerat. Osäker, huruvida den vid
H:r Wahren’s härvaro upprättade nya Priskuranten H<errarne) tilihan
dakommit, får jag äran härhos öfversända exemplar af densamma.

Ett bref och Promemoria af H. Borgström vänta Herrarne härstä
des. Utsigterna för den affär de angå, och om hvilken H. B<orgström
senast skrifvit, synas blifva alit fastare_

J. Ferd. Holmström och Erland Levan i Christinestad hafva insändt
reqvisitioner pä Tobak, hvilka under förväntan på nödig upplysning

30 angående personerna ännu icke blifvit effektuerade. H<errarne> torde
vid besök å orten egna personerna sin uppmärksamhet.

C. E. Kelin i Wasa reqvirerar 100 Bundtar Water Twist till den 25:e
dennes. Men dc forbönder, med hvilka samma bort afgå, hafva lemnat
orten, förrän ordern anlände. Med andra väntade från Ostermyra skall
garnet expedieras, ehuru det ej kan framkomma inom önskad termin.

Från Forssa har icke kunnat levereras tillräckligt förråd af garn N:o
18 & 20, hvarföre fiera order, att expedieras från härvarande Komis
sionsiager, nödgats eftersättas.

Ett bref till H<errarne) från Uleåborg poststämpeln d<en 4. Juni,
40 inväntar härstädes, emedan säkert enligt föreskrift hit adresseradt.

Fru Borgström reser mcd Hengist; men, om hinder förspörjes möta,
den 27:e dennes p<e>r ångbåt öfver Stockholm.

Otåligt väntar jag för egen del H<errarne>s återkomst under farhåga,
att, våra bemödanden oaktadt, något kunde försummas eller origtigt
behandias.

Mcd utmärktaste Högaktning

Joh. Vilh. Snellman
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