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Ifrån S:t Petersburg inväntas notis af Consul Harff om hvad i går
kunnat uträttas. Kanske borde ordres gifvas till Stettin att å tout pris
uppköpa Kom och befrakta segelfartyg på Åbo, derifrån man måste
söka att få dem att gå vidare under bogsering till Brahestad och
Uleåborg.

Neptun är sysselsatt med bergning vid Porkala af ett stort skepp för
Amur, innehafvande bland annat 3 500 Mattor Mjöl.

Odmjukast
A. F. Wasenius

10 d. 10 Okt 1867.
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Kuopio kulturhistoriska museum

H:r Magister Sederhoim

20 P<ro> Memoria

l:o H:r Magistern reser till Kuopio stad och efter framkomsten
anmäler sig hos t<jänst>f<örrättande) Guvernören, som meddelar under
rättelse, hvar distillation af terpentin kommer att ske.

2:o Vid undervisningen iakttages omsorgsfullt att närvarande afailmo
gen lära sig väl förstå förfarandet, för att vinna ren terpentinolja —

och huru med återstående hartz skall förfaras, för att göra varan
säljbar.

30 Enligt underrättelse från England är hufvudsak att frigöra oljan från
den starka lukt, som gjort Finsk vara derstädes osäljbar.

3:o Handlande i städerna, hvilka Guvernören rekomenderar, böra
vidtalas och uppmanas till upphandling och export.

Det pris, som i utlandet kan erhållas för luktfri vara skall dem
framdeles meddelas.

4:o Guvernören ombedes tillhandahålla apteksflaskor af hvitt glas,
hvilka fyllas mcd erhållen olja och utdelas till handlande samt dc

40 undervisade bland allmogen såsom prof på duglig vara — med upprepad
maning till dc, senare att icke ens försöka utbjuda annorlunda beskaf
fad olja.

5:o Angående möjligen behöflig undervisning ui att tillverkning af
pottaska öfverenskommes med Guvernören.

Onskligt synes i detta afseende, att kalcineringen skulle verkställas af
ett färre antal väl betrodda personer, för att undvika underslef och
varans diskrediterande.

Kanske lämpligast, att trafikanterna uppköpa askan rå — inkokad —

50 och sjelfva läta verkställa kalcineringen.

6:o Undervisning bör meddelas på tvenne högst tre ställen inom länet,
för att H:r Magistern må blifva ledig att snart begifva sig till S:t Michel
— der anmälan hos Guvernören m. m. allt i samma ordning som i
Kuopio län.
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7:o Till mig telegraferas från Kuopio, när H:r Magistern anser sig
kunna komma till S:t M<iche>l.

Jag anhåller också förbindligt om täta skriftliga underrättelser
rörande fortgången af uppdraget — samt om prof på terpentinoljan vid
lägenhet.

Joh. Vilh. Snellman
Helsingfors den 11:te Oktober 1867.
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Paris den 11. October
Geehrter Herr Senator.

Unmittelbar nach Empfang Ihres werthen Schreibens v<om> 1. dieses>
beeilte ich mich Ihrem Wunsche gemäss einen Brief ftir Waron’
Rothschild an Herr Frenckell verabfolgen zu lassen, und beauftragte
Lezteren Ihnen eine Copie von demselben zuzustellen. Einige Tage 20

darauf empfing ich von H<err) Frenckel die erfreuliche Kunde1 tiber die
befriedigende Lösung des ihm angetrauten Geschäftes, und zwar vor
Empfang meines Briefes. Er bittet mich den B<aro>n Rothschild
nachträglich einen Anderen Brief zu schreiben um ihm zu danken. Idi
bin bereit dieses zu tuhn, wftnsche aber zuvor die Bedingungen des
abgeschlossenen Geschäftes genauer zu kennen, und alsdann von Ihnen
zu erfahren ob Sie es Ihrerseit fur nothwending erachten, und nicht
etwa zu furchten sey, da3 zu viel Verbindlichkeit dem B<aron> R<oth
schil>d ihm neue Geliiste fiir Belohnungen Ambitiöser Art einfiössen
dtirften, was einigermaf3en Schwierigkeiten kaum tiberwindlicher Art 30
erregen könnte, indem der schon verliehene hohe Orden, sehr schwehr
zu vermittein war, und sogesagt eine Vorauszahlung war. Ich erwarte
Ihre Antwori, daräber, und zwar in Petersburg wohin ich morgen von
hier abreise.

Wie schmerzlich mich die Umstände unseres armen aufs neue
heimgesuchten Finnlands beriihren brauche ich nicht zu schildern. In
wenig Zeit hoffe ich wider unter Ihnen zu seyn und mit meinen geehrten
Collegen för das Wohl des Landes nach Kräften zu wirken.

Mit ausgezeichneter Hochachtung 40
Ihr ergebener

Graf Adlerberg.
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Ödmjukast öfverlemnas bilagde notis om värdet af Hvetekli såsom
näringsmedel, äfvensom om ärters enahanda värde samt tvenne Cal- 50

cäler.


