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saken hvarefter man kan rätta ig och skall jag i morgon sammankalla
Handeissocieteten härstädes för att rådsiå om saken.

Eniigt min öfvertygelse kan ej här under närvarande förhållanden
någon större förening biidas men då hvar och en kan emot fuil säkerhet
erhålia iän då ärju mycket dermed hjeipt och det är också det rätta om
man will undvika sädana Olyckor som nu drabbat fiere.

Det är ytterst beklagligt för närvarande med vår1 trädvaru export.
Jag har sett försäljningsräkningar frän London för såväl Ångsågade
som Wattensågade piankor afskeppade sistlidne höst som lemnat i

10 behåll f. o. b. 2 £ 10 a 2 £ 15/per standert.
Alla Helsa vi hjertligen dig och dina barn!

Din alltid tillgifne!
J. W. Snellman Gson
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Uleåborg den 10 mars 1866.
Käre Broder!

Åberopande mitt vördsamma af den 7:de bederjag härmed få meddela
M<in B<roder> det vid sammankomsten med Handelssocietetens med
lemmar ingen större förening kunde åvägabringas utan skulle Gubbar
ne gruppera sig som de Iämpligast kunde.

Hufvudändamålet härmed är att förfråga M<in> Wrode’r huruvida
Vännen Granberg och jag kunde emot gemensam solidarisk Ansva

30 righet erhålla iän afifrågavarande Medel till belopp af 120 eller 160 000
Finska) m<ark>.

Ensamt har jag lemnat förskotter till Ailmogen på nästa sommars
exportvaror 100 a 120 000 F<inska> m<ark>, hvaraf en del pä 1867 ärs
exportvaror. Intyg häröfver af Borgmästaren eller Guvernören kunde,
om nödigt, vidfogas dä kontrakterna af dem kunde genomgås.

Emotseende M<in> B<rode>rs svar härå. Förblifver jag!

M<in> Brode>rs tillgifne Frände
J. W. Snellman Gson
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P. S. Hjertliga helsningar ifrån oss alla till dig och de dina.

Den) S<amme>
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50 Högvälborne Herr Grefve.

På grund af Högvälborne Herr Grefvens vördade skrifveise i ämnet har
befallning afgått till Guvernören i Nylands iän, att låta genom
Statssekretariatet utbetala den Herr Geheimerådet Fischer af Finska
statsmedel tiilkommande pension; hvarom ja har äran härmedelst


