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säkran, att efterhand låta äfven detta ersättnings anslag bortfalla, i den
mon Hans Majestät finner statsverkets ställning, sådant medgifva.

Hvad siutiigen angär Universitets afgiften instämde Senatorn i det af
Senatorn Friherre von Born i detta afseende afgifna yttrande.
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Uleåborg den 2 Junii 1866.
Käre Broder!

Sedan mitt sednaste har jag att erkänna ingången af M<in> B<roder>s af
den 16 mars med förebråelser som jag ej anser mig hafva förtjent och
hvarför jag i korthet beder få svara.

1:0 Att man angående biidandet af en större förening för upptagande
af Iän som på bestämd dag skall betalas och med solidarisk ansvarighet
endast gör hvad man kan men ej hvad man will dessutom torde faran 20

för en sådan förening för dem som har något att riskera redan nog visat
sig.

2:o Morrande öfver Tit. Duncker har ej varit min agsigt utan var det
endast min afsigt att uppiysa M<in> B<rode>r om Mannens olämpelighet
för ett sä vigtigt uppdrag.

3:o Pockaiide och skällande emot Styrelsen har aldrig mig veterligt
kommit mig till last, och finner jag. vid genomgåendet af mina bref,
ingen sådan beskyllning rimligtvis i grund afdessa kunna läggas mig till
Iast.

1 går f. m.> emottog ifrån Min Brode>r följande telegram: 30

»För att rädda blottställda firmorna på piatsen, sammanträd jemte
Lagman Pentzin och tredje god man att granska Afffirsställningen.
Afgif yttrande om dem som kunna reda sig per telegram fredagen före
6 eftermiddag.»
hvarpå jag genast gick till Pentzin och kommo vi öfverens att tillkalla
Kommerserådet Bergbom till 3:die mar och afsände jag i grund af
gemensamt fattadt beslut på eft<er>midd<agen> följande telegram.

Senator Snellman
Helsingfors 40

»Möjligen ifrågavarandes Afffirsställning kan ej inom nägra timmar
utredas. Om Styrelsen will hjelppa afffirs ställningen här anses att lån
eller anstånd kunde beviljas emot erbjudande hypothek som godkännes
efter granskning af gode män på piatsen.»

Snellman.
hvilket beder få bekräfta.

Då inga namn i telegrammen voro uppgifna sä kunde man ej heller
uppgifva några namn. Elfva namn uppgafs hafva ansökt om Iän som
uppgifvits hafva blifvit låft emot 5 % ränta och 5 års betalnings tid! 50

hvem skulle ej under dessa tider önska begangna sig af ett sådant Iän
och fråga vore hvem som vore mera berättigad dertiil, den som har en
solid affärsställning eller den som inkastadt sig uti lättsinniga specula
tioner som han försöker genom vigilationer uppehålla och stutetigen
kommer i förlägenhet. detta gäller hufvudsakeligen den som nu
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vigilerar i H<elsing>fors. Af de här namngifne anser man H. E. Höckert
ohjelplig kanske äfven Sundman. J. W Feliman har sä invecklade
Affärer att man ej kan bedömma hans verkliga ställning. Laureli anser
man ej heller säkertkunna reda sig. hans Aktier lär ej hafva stort värde.
de öfriga likasom fiere andra bör, för att kunna reda sig, kunna emot
säkerhet eiler hypothek hafva tillgång till lån, ty utan att emot säkerhet
kunna få1 penningar dä de fiesta har betydliga fordringar utestående
hos alimogen och andra är det nästan omöjiigt för de fiesta att kunna
drifva sin handei. Sä mycket mera som exportartiklarne nu äro nästan

10 osäljbara utom till ruinerande priser isynnerhet trädvirke.
Af de uppgifter som jag här lemnat beder jag M<in> B<rode>r endast

sjelf begangnar sig utan att jag blifver komprometterad.
Vi mä Gudskelof hos oss som vanligt och bedja om vära hjertliga

heisningar till M<in> B<roder med de sina.
Min) B<roder>s tillgifna!

J. W. Snellman Gson

P. S. Jag har päfört M<in> B<rode>r för en telegram porto för Statsverket
2/9 63. Fm 10.80 p.

20 och telegrammen i gär »

Fm 26.80 p.

Jag är pä resande fot till Ijo marknad. beder M<in> B<rode>r derföre
ursägta slarfvet

D<en> S<amme>
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Högädle Herr Brukspatron

Emedan de upplysningar, jag under vårt senaste korrta samtal hade
nöjet inhemta angäende tillverkningskostnaden för de benäget afiem
nade väfnaderna, visat sig vara otillräckliga för ett noggrannare
rneddelande till alirnänheten i tryck, fär jag förbindligast anhålla om
svar på de i bilagda P<ro> M<emoria> antecknade Crågorna.

Enligt godhetsfullt löfte motser jag modelien till skottspolslådorna.
40 Ett exemplar af ritning till väfstoi torde blifva tillräckligt, emedan det

synes mig nyttigt att låta mängfaidiga den genom stentryck och gratis
utdelas.1

Gerna skulle jag önska sända det ena som det andra till de norra
länen med första öppet vatten. Odmjukast får jag derföre anhälla om
snar expedition. Haf godheten icke spara pä den ringa kostnaden.
Kanske reser nägon liit, som vilI medtaga en packlåda att befordras
med särskitd skjutshäst. 1 synnerhet vore önskligt att snart få ritningen,
för att hinna aftrycka densamma. Likasä de begärda upplysningarne.

Med försäkran om min synneriiga tacksamhet för ailt lemnadt
50 biträde och om min utmärkta Högaktning har jag äran underteckna

Högädle Herr Brukspatrons
ödmjukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman
Helsingfors d. 9 Juni 1866.


