1122

10

20

J. W. G:SON SNELLMAN

J. V. SNELLMAN 2.V1 1866

vigilerar i H<elsingfors. Af de här namngifne anser man H. E. Höckert
ohjelplig kanske äfven Sundman. J. W Feliman har så invecklade
Affärer att man ej kan bedömma hans verkiiga ställning. Laureil 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 eller hypothek hafva tillgång till iän, ty utan att emot säkerhet
kunna få1 penningar då de fiesta har betydiiga fordringar utestående
hos alimogen och andra är det nästan omöjligt för de fiesta att kunna
drifva sin handel. Sä mycket mera som exportartiklarne nu äro nästan
osäljbara utom till ruinerande priser isynnerhet trädvirke.
Af de uppgifter som jag här Iemnat beder jag M<in B<rode>r endast
sjelf begangnar sig utan att jag blifver komprometterad.
Vi må Gudskelof hos oss som vanligt och bedja om vära hjertliga
heisningar till Mcm> B<rode>r med de sina.
M<in> B<roder>s tillgifna!
J. W. Snellman Gson
P. 5. Jag har påfört Mcm> B<rode>r för en telegram porto för Statsverket
Fm 10.80 p.
2/9 63.
» 16.—
och telegrammen i gär
Fm 26.80 p.
Jag är pä resande fot till Ijo marknad. beder Mcm> B<rode>r derföre
ursägta slarfvet
D<en> S<amme>
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Jyväskylä landsarkiv, Ab Finlavsons (Forssa) arkiv
Högädle Herr Brukspatron
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Emedan de uppiysningar, jag under värt senaste korrta samtal hade
nöjet inhemta angäende tillverkningskostnaden för de benäget aflem
nade väfnaderna, visat sig vara otillräckliga för ett noggrannare
meddelande till ailmänheten i tryck, fär jag förbindligast anhälla om
svar på de i biiagda P<ro> M<emoria) antecknade frågorna.
Enligt godhetsfullt löfte motser jag modellen till skottspolslådorna.
Ett exemplar af ritning till väfstol torde blifva tillräckligt, emedan det
synes mig nyttigt att läta mängfaldiga den genom stentryck och gratis
utdeias7
det ena som det andra till de norra
Gerna skulle jag önska sända
länen med första öppet vatten. Odmjukast får jag derföre anhålla om
snar expedition. Haf godheten icke spara pä den ringa kostnaden.
Kanske reser någon hit, som viii medtaga en packlåda att befordras
med särskild skjutshäst. 1 synnerhet vore önskligt att snart få ritningen,
för att hinna aftrycka densamma. Likaså de begärda uppiysningarne.
Med försäkran om min synnerliga tacksamhet för allt lemnadt
biträde och om min utmärkta Högaktning har jag äran underteckna
Högädle Herr Brukspatrons
ödmjukaste tjenare
Joh. ViIh. Snellman
Helsingfors d. 9 Juni 1866.

