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Telegramm ingår från Kapten Mellanen, förande »Hebe», från Raumo:
»Motvind! SkalI försöka, om möjligt, komma till Kristinestad,

Kaskö eller Brändö.»
Till honom är telegraferadt med löfte om en gratification ifail han

uppnår Kaskö eller Brändö — större gratffication ifail Brändö uppnås —

något belopp ej bestämdt.
10 Dessutom är han uppmanad att i hvarje fail telegrafera då något

inträffar eller göres.
»Hebes» destination är Brändö — Nikolaistad.
Inga notiser om eller ifrån Emma.

Odmjukast
A. F. Wasenius

d. 18 Nov. 1867
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Från Raumo telegraferas i dag f. m.
»Mellanen Hebe i dag med god sydostlig wind lemnat Raumoredd.

Försöker möjligaste komma till Brändö.»
Odmjukast

A. f. Wasenius
19 Nov. 1867.
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London 19 Novb. 1867.
Herr Senator Joh. Wilh. Snellman.
Helsingfors.

Mitt vördsamma senaste var af den 16 d<ennes. Herr R. Alrutz är villig
40 att åtaga sig att blifva korespondent för ett arfode af 250. om året för

första året.
Hyfiade bräder af furu & gran skeppas hit till England från

Göteborg & Fredrikstad samt andra platser i Norge. Längden på dessa
varierar från 6 till 26 fot & tjockleken från 3/4 till 1 1/4 tum, bredden
från 6 till 8 tum. Priset beräknas per 100 quadrat fot. På senaste
auktion betaltes från 6 Schilling>/3 pence> till 13 S<hilling>/6 p<ence> per
the usual square eller 100 quadr<at fot för ländad vara.

Meningen för Gran är för ögonblicket något bättre i förhållande till
furu, jag menar nu trätillverkning i allmänhet, &jag har försökt få reda

50 på om detta kan anses för att blifva permanent eller om det är något
tillfälligt endast. Unga mäklare säga mig att opinionen ändrats & att
det nya förhållandet i pris mellan dessa träslag skulle blifva varaktigt,
men gammalt fo1l i City åter säga, att de sett sådana förändringar i
förhållandet förut & att det endast är något tillffilligt samt att man i
allmänhet bör kalkylera granplankor till 1 pund å 15 shilling per
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standart lägre än furu.
Tagel är en artikel som väl kan säljas här & jag innesluter en lista

öfver priserna på denna vara i S:t P<eters>burg. Tagel exporteras i balar
af olika storlekar. Det är rådligt att skilja åt svart, hvitt & grått samt
man & svans.

Jag lemnar England imorgon för Hamburg.

Med sann Högaktning F. K. Nybom.

Telegram- & postporto är icke inneslutet i H:r Alrutz arfode7 10

Bitaga>

Dimensioner på Hyfiade Bräder.

tjocka — breda längd
5/8 x 7 tum fr<ån> 6 till 26 fot

» x 8 »
3/4 x 6 1/2 » the usual square

» x 7 » eller 100 quadr<at> fot = 20

» x 8 » = 200 löp<ande> fot 6 tum breda
7/8 x 6 »

» x 6 1/2 » 190 » » 6 1/2 »
» x 7 » 180 » » 7 »
» x 8 » o.s.v.
1 x 61/2»
1 x 7 »
1 x8
11/4» 7

30
Dimensioner på Stafför tunnor.

medelbredd engelskt mått.

27 tum x 3/8 tum engelskt mått.
27 » x 7/16 »
28 » x3/8 »
28 » x 7/16 »
28» xl/2 »
30» xl/2 » 40

32» xl/2 »
34» xl/2 »
36» xl/2 »
38 » x5/8 »
39 » x518 »
40» x5/8 »
42 » x5/8 »
27» xl/2 »

Dimensioner på Stafför lådor 50

längd — bredd — tjocklek
7 fot 7 tum x 7/16 tum
7 » 6 » x5/16 »
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Den engeiska firma som här emottog tändsticksämnena frän Maimö
skref:

»We would wish you to impress on the manufakturer the importance
of using the softest wood he couid obtain — to be very carefull to cut
them with the grain so that they shali be strong — to have them ali the
same length & tied with string as enclosed in a siip knot so that the
bundle may be tightened & lossened at pleasure. We shouid advice
larger cases being used.»

10

848 J. V. SNELLMAN - FINSKA HU$HÅLLNINGS
SALLSKAPET 20.11 1867
ÅA B, finska Hushåtlningssätlskctpets arkiv

Till Kejserliga Finska Hushåiiningssällskapet!

Af Guvernören i Uleäborgs iän har jag för att utdelas till öfriga iän fått
emottaga blanketter till de uppgifter, som den i Sverige tillsatta komit

20 för befrämjande afhusslöjd och binäringar ansett sig för fuligörande af
sitt uppdrag böra af hushållningssäilskapen derstädes infordra; Och
som desamma kunna tjena till ledning för anställande af undersökning
ari ämnet äfven inom Finland, harjag ansett lärnpligast att öfverlemna
ett exempiar af sagde uppgifter till Hushåilnirigssällskapet.

Och anhåller jag förbindiigast fä äran emottaga uppiysningar och
förslag tul nägon husslöjds befrämjande, vid hviiken Hushållningssäil
skapet tiliäfventyrs anser min medverkan kunna blifva af gagn samt
har äran underteckna

Finska Hushållningssällskapets
30 ödmjukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman
Heisingfors den 20. November 1867.
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Dä Österbottniska Ångf<artygs> Direction ej kunde bevilja ängb(åten
40 Osterbotten i afseende å en nödvändig reparation, sä lemnades i stället

för denne, Ängb<åten> Suomi, sä att endast den ena Båten blifver för
hafraexpeditionen.

1 fail assuransen genom mig skail å denna sändning ombesörjas, sä
beder jag om ordres.

Underrättelsen om Huldas’ tilivaro var mera än angenäm, fast
fartyget ej fulländad destinationstouren; men sådant har väl varit
omöjeligt i anseende till det förftiriiga väder.

Måtte vi nu äfven snart få avis om Hebe och Hulda!

50 d. 21 November 1867.
Juiius Harff


