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Senatorn & Riddaren
Väiborne Herr Joh. Vilh. Snellman
Helsingfors

Tammerfors d. 30:e Augusti 1867.

Hedrad med Herr Senatorns värda bref af den 27:d<e> dennes, har jag
10 härmed äran meddela att de särskilta prof på olika sorter smala

wäfnader, hvilka jag för en tid sedan lemnade till H:r Wahren
härstamma från den äfven i Finland väikända Lärft & Segeldukshand
laren H:r F. Bogdanoff i S:t Petersburg, hvilken af denna wara — som
i handeln är känd under namnet »Crash» — årligen försäljer stora
quantiteter hufvudsakiigen till de engelska husen i S:t Petersburg,
hvilka återigen exportera dessa lärfter till England och Amerika!

Skulle sädana Wäfnader till de å profvena utsatte priserne verkeligen
kunna åstadkommas häi i landet, vore väl bäst att söka undvika de S:t
Petersburgska mellanhandlarena, samt att genom directe afsättning

20 p<e)r England draga störstmöjligaste nyttan af en sädan affär!
Jag kommer troligen att inom kort resa till Petersburg, och skall pä

genomresan i Costi, med benägen tillåtelse, göra Herr Senatorn min
uppvaktning; ifall jag möjligtvis ännu vidare kunde vara till tjenst i
ifrågavarande angelägenhet!

Med största högaktning har äran framhärda
Herr Senatorns ödmjukaste

tjenare

30 Carl Zuhr
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Välborne Herr Senator och Riddare.

40 Herr Senatoms ärade skrifvelse af den 23 dennes kom mig nu just
tillhanda och så mycket jag i öfrigt får ödmjukast tacka för densamma,
beklagar jag att den icke innehöli bekräftelse på Herr Senatorns afsigt
att efterkomma min inbjudning, att behedra värt blifvande länemöte
med sin närvaro.

Det vore svart otacksamhet, att icke erkänna den verksamma
undsättning, som länets nödställde allmoge innevarande sommar och
höst, äter blifvit delaktig utaf. Jag hai också endast velat framhålla
svårigheten och ibland rent af omöjligheten, att oaktadt ali möjlig
skyndsamhet, telegrafer och expresser, tidigare än om omkring 14

50 dagar låta vederbörande faktiskt blifva delaktiga af något beviljadt
understöd.

Angäende hemmansauktionema beder jag att bara ännu få tillägga,
det jag aldrig påstått, att de allesamman verkeligen komme att
försäljas, utan endast sagt, att så och sä många blifvit till försäljning
anniälde. Kejs<erliga Senaten harju sjelfbeviljat anstånd till September


