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Käre Heders Broder!

Var icke orolig för min reverS. Den skall komma före årets slut. Deis
det förskräckliga onus att söka borgen, sedan mitt hopp att kunna
liqvidera icke siagit in, deis ännu förskräckligare ailmän tunga öfver
mig dessa senaste dagar har hindrat mig från att anskaffa den nödiga

10 teckningen, hvartill jag nu får använda juldagarne.
Härom harjag bordt till Ditt lugnande underrätta med försäkran om

min hjertliga tacksamhet för det bråk, affären förorsakat Dig och rned
önskan för en sorgfri helg för Dig och de Dina — Tillgifnast

Vän och broder
Joh. Vilh. Snellman

Hfrs d. 24 Dec 1867.
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Välborne Herr Senator.

Det är så länge sedan jag fått nägot bref ifrån Herr Senatorn, att jag
börjar att befara, det jag, mycket oafsigtligt, på nägot sätt förgått mig
och sålunda blifvit beröfvad rättigheten till det slags förtroligare

30 kommuniserande, som hitintills ägt rum 0SS emellan genom utbyte af
bref i enskild väg och som så väsentligt för mig underlättat uppfatt
ningen och genomförandet af styrelsens afsigter.

1 den enda förhoppning som ännu äterstår mig,1 att nemiigen Herr
Senatorns strängt upptagne tid och mångahanda bekymmer i denna
svåra tid, varit orsaken till Herr Senatoms tystnad, tager jag mig
friheten att med nägra ord commentera min hemställan eller anmälan
till Finans Expeditionen af denna dag.

Det hade otvifvelaktigt varit angenämare för mig, att kunna fram
ställa utSigterne med de tillämnade nya industrierne i en ljusare och

40 bättre dager — Landssekreteraren Hildn tyckes för sin del hysa mera
sanguiniska förhoppningar, att döma efter hans berättelse — men jag
har ansett försigtighet vara bäst, heldst den korta erfarenhet man under
innevarande höst pä den här orten kunnat inhemta, visat svårigheterne
att förmå de uppskrämde och härdt anSatte köpmännen till nägra
verksammare ansträngningar i antydt syfte, äro synnerligen stora. Om
Kejserliga Senaten icke är belåten med de sanna resultaterne, sä harjag
deremot ingenting annat att invända, än att jag försökt göra allt, som
i min förmäga stätt7

Nu just erhåller jag Fin(ans) Expeditionens sednaste berättelse
50 angående ätskilliga husslöjdsartiklar och export af desamma, med

underrättelse om att en packlåda med diverse profverjemväl är på väg.
Denna sednaste berättelse är särdeles intressant och innehäller den så
bestämda prisuppgifter, som de Uleäborgska och hvilka andra köpmän
som heldst hara kunnat önska.

Snart torde Uleäborgs stad anhålla om de 50 000 f(inska> m<ark>
amortissementslän till slutförande af brobyggnaderne — Vägar jag


