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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 välkända 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 hufvudsakligen till de engeiska 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 mellanhandiarena, samt att genom directe afsättning

20 pe>r England draga störstmöjligaste nyttan af en sådan affär!
Jag kommer troligen att inom kort resa till Petersburg, och skall på

genomresan i Costi, med benägen tillåtelse, göra Herr Senatom 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 Senatorns ärade skrifvelse af den 23 dennes kom mig nu just
tillhanda och så mycketjag i öfrigt får ödmjukast tacka för densamma,
bekiagar jag att den icke innehöil bekräftelse på Herr Senatorns afsigt
att efterkomma min inbjudning, att behedra vårt blifvande länemöte
med sin närvaro.

Det vore svart otacksamhet, att icke erkänna den verksamma
undsättning, som länets nödställde alimoge innevarande sommar och
höst, åter blifvit delaktig utaf. Jag har1 också endast velat framhålla
svårigheten och ibland rent af omöjligheten, att oaktadt all möjlig
skyndsamhet, telegrafer och expresser, tidigare än om omkring 14

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

Angående hemmansauktionerna 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
anmäide. Kejs<erliga> Senaten harju sjelfbeviljat anstånd till September
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mänads utgäng men emeilertid pägär försäljningen af hemman för 1864
Och 1865 ärs rester Och pubi6ka> iän Och det i sådan skaia, som
hosgående kungöreiser utvisa; observera, att såiunda, ln’aije mdndag,
kommer att fortgå ända till julen, samt att detta redan räckt alltsedan
våren. Saken är såiedes bra aiivarsam Och jag har Iångt för detta fäst
Senator Edeiheims uppmärksamhet pä denna Omständighet Och just af
denna aniedning begärt anstånd.

Närmare underrätteiser Om frosterne der 2i—23 Augusti ärl beklag
iigtvis hekymmersamma, på sätt jag redan haft äran officielt anmäia,
N. B. för Haapajärvi härad. Uti de öfriga ärl skadorne vida mindre, 10
Lappmarkens härad likvisst undantaget, hvarest, åtminstone i Kittilä,
nära nog aiit bortfrusit.

Dä Senaten icke genast beviijade medel till diverse siöjder, har jag
förmätt iänets Hushäliningssäiiskap att för September mänad engagera
trenne Korgmakeri-instruktörer ifrän Siikajoki, för 1 M<ark 50 peni
per dag en hvar, för Pyhäjärvi. PuOlangO-Utajärvi samt Paavola
Revolax församiingar. Det är nemiigen nödvändigt att rötterne uppta
ges redan i September. Modeiier till färdiga fabrikater: möbker,
korgar, biomstäliningar etc. ganska vackra, äro redan aniände ifrän
Köpenhamn, äfvensom ett mindre sortiment träskor med verktyg för 20
de sistnämndes förCärdigande.

Angäende nödbröds- Och svampfunderingarne har jag ingenting
annat att säga, än att den i Dagbiadet innehåilne correspondansen,
nägra mindre väsentiiga Oriktighet9 afräknade, i hufvudsak innehålier
hvad i ärendet härintilis biifvit tiligjlrdt.

Ifrän Ordföranden i Brahestads handelsslcietä har, angående biär
garnsväfnader, i enskild väg, förfrågan om priserne utomiands på dessa
tyger, inkommit. Kan häruppå nägonting annat svaras, än hvad i
anvisningen finnes antydt, eiier har h:r Wahren möjiigtvis redan
skrifvit nägot? Hufvudsak är, att nu anskaffa hampa et biär, Ringvaii 30
innehar 230 pud utaf den förstnämnde varan; sedan mäste för framti
den hampkuituren, som kiimatet mycket väi tiiläter, uppdrifvas; saken
är åtminstone icke ny.

Färängt har jag väntat på de begärda 120 000 Mark till ränteriets
förstärkning, eiier skulle man å Expeditionen möjiigtvis icke hafva
observerat denna lilla tilisats till Vehikiet med Juu mänads *Kainr<e
rar)e* kalkylation? Brobolaget viii Iyfta öfver 20 000 Marck och till
afiöningarne behöfvas 80 000 d:ovi kommer i Kiämma.

Då mötet torde räcka omkring 2 veckor, sä tiliäter Herr Senatorn att
jag ännu icke uppgifver hoppet att få se Herr Senatorn här. Det vore sä 40

mycket att tala om. Beder ännu att få iägga in ett godt ord för
Kronoflgden Assessor Slottsberg, som söker transport — han har
mycken förmåga och är en hygglig man.

Med utmärktaste högaktning och tillgifvenhet har jag äran teckna
mig

Väiborne Herr Senatorns
Odmjukaste tjenare

G. v. Alfthan
Uleåborg den 31 Aug. 1867.
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