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HUB, Diverse brev

Kära Syskon.

Gifve Eder Gud en så glad helg, som under närVarande tid kan firas, i
synnerhet hos Eder, der hungern stär utanför dörren.

Sedan Nathanael beslutit stanna här öfver ferien, som nog kan vara
rätt, om blott läsning biir af, sänder jag dessa rader per post. Han for Yo
på landet, men kommer till oss öfver juidagarne.

Han har af mig uppburit 100 mk, hvilka, jag beder Kära Syster
använda för Albert’s och styfmor. Haf godheten anvisa på mig 100
mk ytterligare, att likaså användas, när Nathanael härnäst behöfver
förstärkning.

Sedan min återkomst från Petersburg i storm köld och snö har jag
varit skral till helsan. Bekymmer, strider och ledsamheter göra sitt till
jemte hopadt arbete.

Barnen friska. Alla helsa.
Eder 20

tillgifne Broder
J. V. S:n

866 A. F WÄSENIUS-J. V. SNELLMAN 18.X111867
RA, JVS saniling

Från Stockholm har ingått p<e>r telegraf anbud af 19 1/2 f<inska>
rn<ark> pä Kornet i Oregrund; samt meddelande att det är obetydligt 30

skadadt att Iossningen pågär och att eld-assurance är besörjd.
Handiande Sohlström i Björneborg erbjuder 2 299 Mattor Rågmjöl

uti Briggen Sovinto, infrusen vid Hangöudd ä 50, p<e>r Matta, inbe
räknadt frakt och assurance.

Odmjukast
A. F. Wasenius

18 Dec. 1867.
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HUB, JV$ handskriftssamling

Senatorn och Riddaren m. m.
Herr J. W. Snellman Helsingfors

Uleåborg den 19. Dec. 1867.

Sedan numera på högsta ort fastställdt blifvit, att jernvägsbyggnaden
emellan S:t Petersburg och Riihimäki skall företagas, hvarVid en 50

betydlig del af de Kapitaler, som i dett för landet kostsamma företag
komma att nedläggas, blifver användt i och för anskaffandet af skenor
och andra säväl smides- som gjutjernsartiklar för jernvägens behof,
hafVa vi varit nog frie Vända oss till Herr Senatorn och Riddaren, för
att göra oss päminda och tillika ödmjukast utbedja oss Herr Senatorns
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och Riddarens infiytelserika förord för erhållandet af någon Ieverans af
sådana lättare och mindre artikiar för jernvägens behof, dem vi för det
närvarande kunna prestera, som stångjern af alla dimensioner, rundt
fyrkantigt och platt, spik och diverse gjutgods.

Då vi ej allenast, mcd stöd af utländska fackmäns uppgifter, våga
påstå, att det jern Bolaget tillverkar i godhet och billighet kan mäta sig
med det bättre Svenska och det bästa Engeiska, och det i öfrigt vid ett
företag af för vårt land så vigtig beskaffenhet för en hvar vore önskligt,
att den största möjiiga del af det använda Kapitalet skulle komma att

10 stadna inom landet, våga wi hoppas, dessa omständigheter hos Herr
Senatorn och Riddaren skola gälla som ursägt för denna skrifvelse.

Ehuru våra närvarande arrangementer på bruken ej ännu derföre
heit och hållet lempa sig, hafva vi dock, efter en öfverläggning mcd
Intendenten och Ingenieuren vid verken, öfvertygat oss om, att w för
det fail, att Finska Statsverket skulle derå reflectera samt kunna bevilja
ett mindre i dylika fall vanligt förskott, äfven kunde göra anbud om
leveransen af Jernvägsskenor, i hvilken händelse vi vore villiga upp
ställa ett vaisverke, och hoppas det wi, rned begagnandet af den Iätt till
puddelstål förvandiade manganhaltiga Ammä-malmen kunde produ

20 cera lika dugiiga skenor, som i England och möjligen i Sverige,
äfvensom kontrahera leveranser af större partier inom viss tid.

Wi bedja sist få ifista Herr Senatorns och Riddarens uppmärksamhet
vid den stora hjelp och nytta våra verk under dessa hårdt pröfvande
tider tillskyndat dc dem orngifvande trakter och att allmogens i det
nordliga Finland bestånd i dessa nejder genom jernverken till en ej
ringa del blifvit skyddat.

1 medvetande af den hufvudsakliga del Herr Senatorn och Riddaren
tager i befrärnjandet af fosterlandets gemensamma intressen, hafva vi
tagit oss friheten till Herr Senatom och Riddaren härigenom oss

30 vända, och i förhoppning att derföre vara ursäk<t>ade, anhålla vi få
blifva inneslutne i Herr Senatorns och Riddarens åtanke och bevågen
het, samt teckna

mcd största Högaktning
Kurimo Ammä Jernverks Actie bolag

M. E. Ringvall/verte

P. 5. Vi våga ödmjukast utbedja oss Herr Senatorns och Riddarens
benägna svar å dessa våra försiager, eller anvisning till hvilken
auktoritet vi hafva att vända oss. Herrar Osberg & Bade i Helsingfors,

40 som detta är begagiat betydliga partier af vårt jern, hoppas vi, skola
lemna ett osmickrat omdöme om qvalitn af detsamma.

Desamme.
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50 Afs. d. 23 Dcc. 1867,
Baron Karl von Rothschild
Fr<ankfurV a<m) M<ain)

Fur sehr geschätztes Schreiben vom 10 danke ergebenst. Unser Rei
sender bereit nach F<rank>f<u>rt oder Berlin zu kommen, wie es Ihnen


