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Alexander afgick sistl<idne) Söndag morgon från Björneborg, men
har ännu ej hit anländt — skall hitkomma för att intaga kol och efter par
timmars uppehåll afgå vidare.

Porthan kan ännu ej hinna vara lastad.
Enligt bref sä ansågs allt för Kuopio och Joensuu kunna vara ffirdigt

aflastadt som i morgon.
Enligt hittiis ingångna underrättelser är uppköpt tiilsammans 16 000

Mattor, motsvarande 20 000 Tunnor, och är ali aniedning förmoda att
Consui Harff dröjts några dagar med vidare uppköp i förhoppning om

10 prisfall, och tills fartyg för Wasa Län hunnit befraktas. Enligt sednaste1
bref liade mera stilihet inträdt och det var att hoppas att prisen skulle
gä ned — men endast heit obetydligt emedan Petersburg sjelft beliöfde
mycket stora partier för eget behof.

Såsnart något meddelande ingår om uppköp eller något fartygs
afgång, försummar jag ej att genast derom ödmjukast anmäla.

Mundtligt har jag haft äran underrätta att Suomi var afgången
med 400. Mattor Råg för Uleåborg
och 580 » » » Brahestad;
fartyget gick härigenom i går middag norrut.

20 Odmjukast
A. F. Wasenius

den 15 Oct. 1867.

Jag förmodar att telegramm från Consul Harff ingår sednare, i natt,
eiler tidigt i morgon bittida.
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London 15 Oktob. 1867.
Herr Senator Joh. Willi. Snellman.
Helsingfors.

Efter att förgäfves ha försökt i Liverpool & här i London att finna en
afsättning för Sleepers från Finland telegraferade jag idag

» Impossible to do anything in Sleepers.»
» Handsawn Deals sleable — How much advance wanted».

40 Att handsågade Piankor från Finland kunna säljas här underrättade
jag om för den händelse att arbete på den väg möjligen kunde
förskaffas de nödlidande i landet.

Huru mycket förskott som skulle behöfvas frågte jag emedan det
skulle underlätta mina operationer om jag kunde ungeifir uppge den
summa Herr Senatorn önskade ha i förskott.

Ett stort handelshus här, som gör Sleepers, underrättade mig bland
annat, att svenska sleepers icke kunna säljas emedan de ha benägenhet
att spricka då de skola användas & de fruktade att de finska skulle göra
detsamma.

50 1 sitt memorandum önskar H:r Wahren uppgift pä priser på fransk,
amerikansk & rysk Terpentin. Noteringarna äro för dagen

fransk 27 S<chiiling/ 6 p<ence) per cwt.
amerikansk 27 » / 6 » a 28 5/. »
men rysk vara noteras icke i marknaden.
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Det Iyckades mig icke att förmå egarne af ångbåtarne på linien
HuIl—S:t P<eters>burg att låta dessa ångare reguliärt anlöpa H<el
singfors. De voro af den mening att det icke skulle löna sig för dem
emedan en sådan afvikelse från linien betydligt skulle höja assurans
premien. Tidsförlusten & bränslet ansågs de deremot för en jemförel
sevis ringa sak. Skulle de deremot på förhand underrättas om att i Huil
funnes minst 25 Tons gods för Helsing>fors ville de lasta detta öfverstl
& anlägga H<elsing)fors på vägen.

Med sann Högaktning 10

F. K. Nybom.
mitt vördsamma senaste var af d. 12 d
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Enligt just ingånget Telegramm från Nystad har Ångfartyget Alexan
der stött på grund i går nära Ruotalais lotsplats; har läcka i fören, men 20
flott, och afgått vidare hit.

Alexander var på nedgående från Uleäborg till Petersburg.

Ödrnjukast
A. F. Wasenius

16 Okt. 1867.
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Ångfartyget Alexander är just anländt och torde kunna efter under
gången reparation om tre ä fyra dagar afgå till Petersburg efter mera
last till Norden; likvisst beror ännu Alexanders afgång pä den närmare
undersökning om skadan, hvilken först i morgon f. m. kan verkställas.

Ödmjukast
A. F. Wasenius

16 Oct. 1867 40
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London 16 Oktober 1867
Herr Senator Joh. Wilh. Snellman
Helsingfors.

50

Mitt vördsamma senaste var af den 15 d<enne>s & berjag innelyckt få
öfverlemna Göteborg snickerifabrik’s priskuranter pä svensk & en
gelsk vara. Den mekaniska snickerifabriken i Göteborg tillhör H<errar>
Bark & Warburg & är i ett längre framskridet skick än de i Stockholm,
men ännu anse sig egarena ha mycket att förbättra & fullkomna innan


