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Consul Harff underrättar p<e>r telegraph i går afton ki. 9 från
Petersburg

Att Osterbotten, lastad med 1 000 Kuu Räg afgått i går middag.
Att Rosenius fartyg från Wiborg anländt och att de lasta 2 000 Kuli

för Kuopio.
Att i går Köpts

10 1 500 Kuu Mjöl till 11 R<ubel> 60 Cop<ek>
800 » Råg till 11 » 45 » fritt ombord vid Wasilij

Ostrow.
Att han skall söka att anskaffa uppgifne qvantum af 8 000. Kuli.
Ferfrågor om de för NyCarleby Gamla Carleby och Jakobstad

bestämda 4 000 Kuli ( 5 000 Tunnor) kunna alla sändas med segel
fartyg till Jakobstad bogseradt af Neptun, ifall det ångfartyg nu här
kan disponeras.

Odmjukast
A. F. Wasenius

20 9 Okt. 1867.
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London 9 Oktober 1867.
Herr Senator Joh. Wilh. Snellman.
Helsingfors.

30

Igår hade jag äran tillskrifva Herr Senatorn & hade idag nöjet
emottaga ärade brefvet af den 27 September jemte Herr Wahrens
Pro> M’emoria> genom H<errar> Unonius & Paton. Jag inser fullt det
brådskande i det uppdrag Herr Senatorn behagat hedra mig med,
isynnerhet sedan vårt land åter blifvit hemsökt af svåra froster & jag
har försökt mitt bästa att skynda, men det går icke fort emedan folk
här icke äro mycket tillgängliga & meddelsamma då det icke gäller rena
& lönande affärer.

De artikiar jag i mina föregäende omnämnt anser jag vara de bästa
40 att försöka med ehuru jag icke kan säga om & hvad profit de kunna

lemna. De öfriga artiklar Herr W<ahren’ i sin p<ro m<emoria> uppräk
nar anserjag endast kuina ha en ringa afsättning om någon als & torde
det vara temiigen antagligt att de skola gifva förlust. Som H:r W<ahren>
anmärker är den länga vägen, den dyra frakten jemförd med artiklar
nas värde & bristande direkt reguliär komunikation med detta land
alltid emot oss isynnerhet dä det gäller små artiklar.

Hvad omslagsväfnader beträffar har jag gjort samma erfahrenhet
som H:r W<ahren> nemligen att till gröfre dylika & simplare Jute
användes blandadt med Hampa hvarigenom dessa väfnader bli mycket

50 billiga ehuru icke starka, dock starka nog för ändamålet. Rörande
Terpentin från Finland är min tanke en helt annan än H:r Wahrens
nemligen att den är osäljbar säsom jag förut haft tillffille anmärka. Det
är icke möjligt att här få requisitioner på våra varor utom möjligen på
Plankor & bräder som äro kända artiklar i denna marknad.


