
Osoitus

Kaupan kirjewaihtoon.

Jälkimäinen osa.

«^3OQ3i?"

Viipurissa,
N, N, Zttl!llcus'en kir,aPninoZla, 1865



Impi'imaw!'i (?,



Rcitningieu (lukujen) lähettäminen, uuden
tekeminen, niiden oikeiksi tunnustaminen,

ja niiden oilaseminen.
Teidän rätningistänne (luwustanne) kanssamme kir-

joitimme Teille täydellisesti wiimeisellämmc, johon meillä
ei ole mitään lisäämistä.

Teidän tunnioitettawaanne samasta päiwastä seu-
rasi onnettoman öljyn-tuumittclemiscui myymisen-lutu (räk-
ninti).

Zeousewa 33,246 Fr. 4N centnr puhtaasen woittoon,
jota olen tultiwa ja oikeaksi löydettyäni yhdcnlaisesti tir-
joittawa ylös.

Kuin tämä lntu on päätetty (tämän luwun pää-
tettyä), woin nyt (olen nyt tilaisuudessa) määrätä tartta
suoritettawa, jonka Te minulle wielä olette weltaa.

Minulle se myöskin olisi hupaista saada tietää, jos
Te olette oikaisseet erhcykscu Gelbholtsin myymiscn-lu-
wussa, jota on Teille ilmoitettu.

Me lähetämme tämän kanssa Teidän Kontto-turau-
tinnc (tultewat luwut), päätettyinä wiimeisen wuodcn
loppuun.
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Josta, mainittuna päimänä, suoritettaMa oli
L.'aa meille hyMätsi (saamiseksi), jotta owat Teille uu-
dessa luMuSsa kirjoitettuina Mclatsi.

Tämä, ynnä rälniutimmc suoritettaMa, on arMotas
summa, jota nykyisenä aikana (nykyisinä aitoina) o» meille
hywin waikca (tuntumaa) olla ilman.

Mc unhotimme yllämainitussa antaa Teille tietön
myyimsen-räluiucu'n saamisesta, jonka Te meille Gelbholt-
sista lähetitte I'EMrance'ssa, uouscwa ....n Franco'in
ftnhtaasen, jonka me Teille Melaksi panemme.

Mteeusä teteMä....
Minä lähetä,» Teille tämän rätningiu pyynnöllä että

samasta lähetätte minulle (rahat) ajallaan.
MalsupäiMä testilohtaiseoti.
Sisään pantuna löydätte Te myöskin tähän päi-

wääu päätetyn kulkcluan Inknnne; me pyydämme Teidän
sitä tuttimaan, ja siirtämään suoritettaMa....
saaniiscenime.

Kosk'ei minulla toisesta aineesta ole kirjoittamisin,saan minä ainoasti pyytää Teidän tarkaotamaan seuran-
wia muistutuksia Teidän miuulle lähettämäotänue kulke-
masta luMusta.

Minulle lähetettyjä rätuintcjä tutkitaan paraikaa, jn
tnleMat oikeiksi löydeltnä samankaltaisina ylös kirjoite-
tuiksi.

Jossa mainitsin suuresta eroitutsesta, jota ilmani»!
Teidän miunllc lähettämänne lulkeMau luMuu ja . ...
Malilla.
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Kuin tämä luku malmiilsi tulee (tämän luwun wal-
miiksi tultua).

Herra . ...on minulle lähettänyt minkä hän tah-
too kutsua tultewalsi luwutsi tästä asiasta.

Hän sanoo ottaneensa rätnintiä wastaan semmoi-sena kuin herra ....hänelle se» jätti, tietämättä jos se
oli oikea mitä minunn kosti (tnului).

Miuä luin 2'/, sadalta toimitus-palkkaa (-palkaksi).
Sitten muutamat kulunssit.... (muutamia tulnutia).
Ia kulungin saadakseni lupa laimeille jatkaa nisun

(wehnän) lastaamista.
Minulla on wielä toinen muistutus tehtäwä tässä

mkningissä, nimittäin ....

Suostuen kaikkiin H .
. . .u esityksiin.

Se olisi minulle hywin hupaista saada tietää kuinka
riikniukimme kanssa on.

Minä tahtoisin saada tuulla niistä Londonin rät-
»ingeistä.

Toiwon, selwittääkscni tätä rätnintiä, ei oleman tar-
peellista että minä ....

Tullaksemme selwään sen kanssa (siitä sopiaksemme).
Teillä on 2 pois-wedon hywälsenne käyttäminen

(Te saatte käyttää hywätsenne 2 "/, pois-wetoa), jos
laiwa lastaa Hawre'Zsa.

Ia joka, jos se tapahtuu, on Teille tulema koste-
tuksi myöhemmässä lunnissa (uudessa luwussa).

Teidän kauppa-taloltanne on minulla welkomista
tailli woitto ja waihto-palttio, joka on woinut tulla Ii-
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sään wetselien Englantiin taupittelemisessa, niintuin myö«
sen saman tulee minulle antaa muistolista ....stä.

Suoritettawa, jonka olemme wcltaa, nousee . . ~

Minä annoin hänelle tietoa (osaa) tirjeen-waihdos-
tani Teidän kanssanne.

Hän esitteli tätä pää-ajatusta yleisen sowinnon pe-
rustuksena.

Minä sanoin hänelle ei woiwani luopua tästä pää-
ajatuksesta, edeltäkäsin (ennakolta) neuwottclemattani tois-
ten osallisten kanssa.

Meille on osoitettu mciksettawiksi rätnintejä, joit»
me yhtä wähän tunnemme, tuin niitä asioita, jotta own!
ne mattaan saattaneet (joihin ne tostewat).

Ne rätningit, jotta tuliwat lniwalla, näyttämät kii-
reessä tehdyiltä (kirjoitetuilta).

Useampia erheyksiä on niihin pistäytynyt.
Minä olen uudestaan ilmoittama ne Teille, ja pyy-

dän Teidän wastaamaan muistututsiini siitä syystä.
Useita kaluja laiwalla Two Sisters ei wiclä olc

räknintiin otettu.
Muutamista toisista eiwät summat ole ulos pan-

tuina (kirjoitettuina).
Teidän kirjeen-waihtonne niintuin myös rätningi!

owllt tulleet näytetyiksi Teidän kumppanillenne, jota o»
hywäksynyt sturaawia kohtia, joita on pantu kulkemaa»
lukuuni hänen kanssa.

Suoritettawa, jota sitten näyttäytyy, Teidän hywäl-
scnne, on ....L:aa mutta sitä wastoin pitää ensi»
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useampia crheyksiä, jotta minä nyt olen ilmoittanut, oi-
taistaman.

Asettaakseni häntä tilaisuuteen isäksi päättämään
enonsa-wainaan asiat.

Joka saattaa minut suureen edeltä-maksuun.
En wielä ole saanut wehnän myymisen-lukua.
Teidän selityksenne minun muistutuksiin! Teidän rät-

ningistänne eiwät wielä ole tulleet.
Eiwättä ne rätningit, joita pyysin minulle lähettä-

mään.
Minun mielestäni olisi järestyksen mukaan (se pai-

kallansa), että saisin wastaan ottaa nämät rätningit.
Ehta olen tarkasti tutkinut kaikkia Teidän kultewia

lukujanne, niin en kuitenkaan löydä tulleeni kostetuksi tästä
summasta, joka on päässyt kummankin meistä muistosta.

....waiwaa meitä alinomaa rätningillään, emmekä
koskaan woi tehdä hänelle mieleksi.

Minulla on myöskin pieni crheys ilmoitettawa, jota
«n Teidän wiimcisessä räkningissänne tapahtunut.

Tämä suoritettawa ei myöskään seiso (ole) missään
Teidän rätningistänne.

Ei millään muodoin.
Jotka omat tarpeelliset selwittäätsemme räkningin

herra ....n, ja herra ... .n wälillä.
Saamisessani tulisi siis seisomaan 318 L. 11 sh.

3 d. ynnä korko.
Jos tutkitte yllämainittuja räkninkejä, jotka owat

Teillä, tulette watuutetuksi meidän sanastamme.
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Tarkasti tuttittlicmi heidän raknintejä, cn tahdo »iitä
hywäksyä.

Minnlla ei ole mitään siinä sanomista.
lantessa sitä luin heillä jäännöksenä oli, tuli osakseni.
Wiimeiseni 10-tztä antaa Teille yltä-ylcisen tatsaio-

tuksen Teidän tultewasta lnwnstanne.
Tästä asiasta olen wielä tietämätoin missä tilassase on.
Minä itawöitsen suuresti, että tämä onneloin asia

tulisi lopullisesti päätetyksi.
Jotakuta semmoista en ole ensinkään huomannut

saamisessani.
Minä en rupee näyttämään Teidän syitänne wää-

riksi, sillä se ci maksaisi waiwcia.
Koska meidän ....tahtoo menneen wuoden lo-

pulla päättää laitti päättämättömät asiansa, tulette osoit-
tamaan hänelle hywän työn, jos tahtoisitte lähettää hä-
nelle pienestä snoritettawastannc matsn.

Ei mitään erhcystä löydy.
Maksaa (suorittaa) suoritcttawa.
Jonka me kostamme Teidän lnwussanne, josta mc,

Teidän tahtonne mukaan, tähän liitämme nlos-wedo»,
joka 5 p:nä t. t. päättyy 121 L. 18 sh. snoritct-
tawalla Teidän matsettawatsennc, ja jota me pyydämmc,
sen oikeaksi löydettyä, Teidän yhdenlaiscsti kirjoittamaa»
ylös.

Me pyydämme täten saada lähettää uloswcto Tci
dän tultcwasta luwuötanne, päätettynä 30 p:ään l«. l
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ja nousema meidän hywätseinme 187 Lmn snoritctta-
waan, jota Te tahdotte kirjoittaa saamiseksemme, jos räl-
ninti on oikea.

Me saamme tällä jättää Teille sisällä olcwa (ote)
iiloswcto Teidän luwnstanne, joka näyttää 62 L. 10 sh.
siwritettawan meille hywätsi: sen oikeaksi löydettyä pyy-
dämme Teidän lähetyksellä (remissalla) puhtaasti snorit-
tllmaan sama.

Minulle lähetetystä rätningin yhtecn-wedosta huo-
maan, että Te olette welatscni panneet V° Prosentin toi-
mitus-palkkaa tästä lähetyksestä (remissasta), jonka mi-
nun täntyy lukea erhcykseksi.

Minä en woi käsittää täytymystä Mattaa wekseliä
Englannin maksettawiksi (lunastcttawitsi) Pariisissa, jotta
Te yhtä helposti olisitte woinect saada Hawr'essa.

Minä toiwon sentähden Teidän tätä mietittyänne
(tutkittuanne) löytämän oikeuden tämän toimitus palkan
poishcittämiseen.

Minä ymmärän että'Te katsotte sen soweliaaksi an-
taa Pariisilaisten rahantanppioiden toimittaa kaikki asi-
anne ....

Kaiketta wekselin toimitus-palkan lukemisetta j. n. e.
Toinen muistutus kuin minulla on tehtäwänä Teille,

un että Te panette (kirjoitatte) minun Melakseni .
. . .

Minusta ei ole oikea, että Te siitä panette minulle
wclnksi.

Ihan toinen on asia (-n laita), milloin lastaus on
tehty ja wekseliä Missiin summaan on edeltäpäin nos-
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tettu (otettu); silloin Teillä on oikeus toimituspaikkaan
Makuuttamisen toimittamisesta.

Koska st Teidän omaksi Makuutukseksi on tarpeelli-
nen, että st (sama) Teidän kantta toimitetaan.

Mutta koota, niinkuin tässä tilassa, st tapahtuu waan
tietämättömyydessä, jos lastin lähettäjä jo ennen on toi-
mittanut watuuttamiicn (pitänyt Makuuttamisesta huolta)

Ei mitään näistä kohdista ole tärkeä; mutta koska
hywin luultawa on että me ivastakin tulemme olemaan
suurissa asioissa toistemme kanssa, niin on paras että me
alussa sopimme cstäätstmme myöhempiä riitaisuuksia.

Te wedätte todistuksttstnnc kuitcwat lukuni (tontto-
tnranttini).

Wähimmällä tawoin tahtomatta sanoa Teille mi-
tään suutnttawaa, luulen itselläni tnitenki oleman oikeutta
tekemään muistutuksia»! tähän rätmnkiin.

Josta Te, oikeaksi löydettyänne, tahdotte kirjoittaa
yhdenlaisesi! ylös.

Se on meitä ilahuttawa tulla Muistetuiksi kaikilla
tarpeellisilla kirjoilla, woidatstmmc saattaa tämä asia
loppuun.

Te näette, ennenkuin meillä on käsissä Teidän rät-
ninkinne, meidän ei woiwan tehdä waatimutsia waknutuo-
miehiä (Assuradööriä) wastaan.

Jolla tämä asia on tasattn.
Seuraawa on wakuutus-tirjan asian-haara:
Meillä ei wiclä ole ollnt aitaa tuttia niitä (eri-
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näistä) useampia, siihen pantuja (suljettuja) räknintejä;
mutta se on tapahtuma nyt, ja seuraus siitä on Teille
ilmoitettawa.

Me olemme tulkinneet tawaralirjat (sutturat) lastaami-
sesta meidän rätningillemme Clara'han, ja niissä löytäneet
seuraamat erheykset, joita pyydämme Teidän oikaisemaan.

Meillä ei ole ollut aitaa tuttia niitä silla tarkkuu-
della kuin waaditacm; kuitenkin, sen jälkeen mitä yleisesti
siitä olemme nähneet, emme epäile niitä oikeiksi, mutta
msitulewamme (kirje) on siitä silloin laweammin puhuma.

Te tahdoitte muistuttaa, että ....

Minä en Moi ymmärtää, tninka 24 pientä puteliin
Porter'ia ja yksi juusto woiwat maksaa 35 frankia.

Te lienette huomanneet, että matuutustirja Annan
kanssa sisältää tämän waaran (uskalluksen) ja että se
määrää (waatii) 9 sh. 6 d. sadalta torwautscn, jos waa-
ra lakkaa Lowes'issa.

Niin ett'en Moi ymmärtää, mitä waatimutsia hän
woifti tehdä (mitä hän woipi wacitia)

Ne sen kautta syntyneet tuötcmnutset, nousten .. . .

ftcsiin, owat kirjoitetut Teille Melaksi.
Me lähetämme täten myymisen-luwun 58 Patasta

Cartcigenan puumulia Emmelinc'ssä, jo»ta me toiwommc
IvoittaMan Teidän suosionne.

Josta summasta Teidän räkninkinne on kostettu.
Minä olen pahoillani, ett'ette ole tehneet poiswetoja

toimitutsistanne, joihin Teillä oli täydellinen oikeus.
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Tawara-tirjojll.
Tawara-tirja erilaisista ....n laiwaamista tawa-

roista, laiwassa Strangcr, Kapt. H. Thompson, Haw-
rc'csen, Herrojen .

. .ja Lähettäjän yhteiselle rätni»-
gille.

Tawara-kirja . . .n lähettämistä 50 säkistä ja 73
tynnyristä Hawannan Kohwia, Hawrcescn, laiwassa Dido,
Kapt. I. E. Matthew, näiden Herrojen ja Lähettäjä»
yhteiselle rätningille ja uskallukselle.

Tawarntirja 76 . . .n lähettämästä pakasta Puu-
mulia prikissä Ann, Kapt. John Ashford, Hawrecsen,
osoitettuina Herroille ....siellä, Herran N.. . .ii
ralniugillc ja uskalliikscllc.

Tawarakirjll 65 pakasta Georgian Pnnmulia, lä-
hetettyinä useampien rätningille ja uskallukselle, laiwassa
Stephania, Kapt. M. Burte, ja osoitettuina Herroille
. . . . Hawrc'essa, allekirjoitetun muisto-liotan mutaa»,
nimittäin:

Tawamkirja joukosta Kuparia, laiwattnna Englan-
tilaiseen laiwaan Newton, Kapt. W. Chambers, mää-
rättynä Nantes'cen ja Herrojen ....siellä wastaan-
ottamisetsi.
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Tawara-kirja ....n lähettämästä 30 pakasta Korp-
pikottan-sulkia ja 7512 kappaleesta Sarwia Amerikalai-
stssa laiwassa Ruuicon, Kapt. Holdredge, täältä mää-
lättyinä Hawrecsen, ynnä osoitettuina Herrojen

.
.

. .

myytäwiksi siellä.
Tawara-kirja 160 pakasta Puumnlia, lähetettyinä

j. n. e , osoitettuina . .
.

~
käskyn mutaan ynnä

Herrojen ....New Dorkissa ratningille ja uskalluk-
selle.

Lähettäjän ratningille ja uskallukselle.
....osoitettuina Herroille ....myymiseksi Nii-

den samojen ja . . . .n, kansalaisen (Pohjois-Amerikan)
Uhdys-waltatunnitzta, yhteiselle ratningille.

. . . . Nastaan-ottajien, Herrojen ....siellä,
wkningille ja uskallukselle.

Osto-räkninti yhdestä, laiwassa Leopold, Kapt. P.
Bernhard, Hawreesen lähetetystä Kopioitsemisen-toncesta,
herrojen . . . .n ratningille.

Tawara-kirja joukosta Gelbholtsia, lähetettynä

Tawara-tirja joukosta Suotaa
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R. 150 watin Qnercitron'ia, nimittäin.
5787 kappaletta Gelbholtsia, painawat 150 tons'ia,

19 stntneiiä, Qu:r. 25 N' ä 20 dollars'ia
D. S. 10 tynnyriä Jamaikan Soturia, painawat!
N:o 1.

Sent. 160 21
2O hywä paino 2 tynnyriltä,

160 1
15 1 Tara (astian paino).

144 3 1 Netto (puhdasta) .. .
.

Pois menee: 2 °/« Tarcm ....
Taraa 2 V säkistä ....
Tara yleiseen ....
Joukko, Blauholtsia, painawa ....
Tara tynnyreistä ....

Tara paloista ....

Puhdasta (netto) 30? sent. 3 qu:r 9 V ä 6 dob
lars. 50 centm tullaamatta.

Tara 15 prosenttia.

Merkit N:o Sent. Qu:r U

Puhdas paino.
Tara Tons. Sent. Qu:r V
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Pois

pois,

pois,

menee: Tullin-maksut....
Pois: Takaisin-annetun tulli-rahan summa

14,203 A-sta
80 „ hywää painoa.

14,123 Va 5 cent:a.
706 Dollai. 15.

2'/« sadalta 1? „ 65.
688 Dollar. 50.

350 toria Batawian Soturia.
150 sättiä lawan Kohwia.

6 tynnyriä Gummia.
175 tantia Kuparia, 2:ssa joutotzsa, nimitt.
150 tynnyriä Riisi-ryyniä.
30 tynnyriä Talia.
75 laatikkoa Hawcmnan.Soturia.
31 tynnyriä Gallipolin Öljyä.
15 laatikkoa (kirstua) Lhampagnan Wiiniä.
10 tynnyriä Porterin.
12 toria Londonin Porterin puteleissa.
10 putelia samaa.
16 nelittoa Woita.

6 tännittää (pyttyä) suolattua Lohta.
15 tynnyriä Madeiran Wiiniä.

1 laatikko Irlannin palttinaa.
4 „ Kuttuina.

100 tynnyriä Palowiinaa, Oljyn-toetta testäwää,
150 kappaletta Säkin-Palttinaa Puumulia warten.
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10 Watin ruskeata lMuscowadiu) Soturia, uudesti
pakattuna 8 tynnyriin painama ....

10 kannikkaa sisältämää ....
375 tautia Lyyjyä.

Irtanaisia.
25 laatikkoa Sonacho» Teetä.
44 töttöröa Senappia.
16 sättiä Aloeta.

175 pakkaa Pernambuton Puumulia.
2500 riisiä päällys-paperia.

100 puoliwuotaa Anturan-nahkoja.
3? tynnyriä Nommia.
20 kimppua Terästä.

100 ruukkua Öljy-marjoja (Oliiwiä).
200 suronia Caracas-Puumulia.
38 sentneriä wanhaa Kuparia,
50 laatikkoa Appelsiiniä.

100 piiollatitkoa Rusinoita.
140 sättiä HaManan-Kohwia,

6 tusinaa Oltihattujn.
15 toria Wajcmssia (mukailtua Posliniä).

120 pölttyä Mahogny-puuta.
500 loria Wiituuoita.

3 tynnyriä Palowiinaa (3:sta, 4:tztä kokeesta.
j. n. e.).

50 tons'ia Blauholtsia.
12 toria Sawi-astioita (Kiwi-astioita).

970 tuttua Purjelautaa.
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75 tautia Nautaa.
100 damisjauia (topsaputelia) Wiiniu-etittaä.
200 tapp. (loustittuja) Myllynliwiä.

?? tynnyriä Tcrwaa.
100 tarottia Tupatkaa.

40000 Madin-raintaa.
20 trossia Keussäu-nauhllia.

200 mattoa Catzsia.

Kustanilutsili.
Kantajau-paltta Quercitrouista.
Puumuliu punuittamiseota.
Wapaus-seteli tullissa.
Wapauö-setelit soturille.
Tynnyriu-tetijäu paltta ja wanteita.
Waltama-rahat.
Konsulin-todistus.
Nuora, pattaus-wante ja purjelauta.
(Sisaäu-, Ulos-) suoriminen (Tullissa).
Wetopaltla (tuletus-rcchat).
Wetopaltta.
Lastaus (tyorahat lastatessa).
Lossi-raha; weneen-hyyry.
Ulosmeneroa tulli-(malsu) il 13 sadalta 4000 Dol

larS'in armosta.
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Asimimiehelle (toimitus-miehelle) Trapanissa, rikin
laiwattamisesta 1 sadalta,

Kuwasimeu-mertti (Stempeli).
Laiwaus-kirjat (Konnässementit).
Postiraha.
Pienempiä ulosmaksuja.
Ilmoitus tullissa.
Juomaraha tulli-miehille.
Laatikon pakkaus.
Satama- ja Kaupungin-maksut.
Säkkien täyttäminen.
24 tusinaa mattoja samaan; Purjelauta ja laatitlo,
Lahjoitus wirkamiehille tullissa.
(Tynnyrien) pohjain auki-lyöminen.
Tynnyrintetiälle tynnyrien tyhjentämisestä ja tcu-

wimisetzta.
Uudesta-Pakkaaminen.
Täyttäminen ja towatsi pakkaaminen.
Pohjain sisään-paneminen.
Merkin-paino.
Tynnyrien wannehtimineu ja korjaaminen.
Pattaus-waate, laatikko j. n. e.
Pakkojen parantaminen, säkki-wacite, purjelauta j.u. c,
Kuletus-paltka Pariisista Hawrecsen.
Laatikkoja j. u. e.
Tukkumincn (Sisäänpatkaamincn).
Läkti-laatitloja, rapitkotangas (lnuclli), pattaA

waate j. n. e.
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Kuletus-palkka maltainaan.
ftancs'in lvakuutuS K . . .

. °/«, ja lvakuu-
,'us-tirja ynnä kuitaassi (wälikaupittelian paltta).

Wakuutuksen-toimitus siitä V« sadalta.
Laiwattamisen kustannukset.
Siirto sscurawaan siivuun). Siirretään.
Siirto (toiselta siivulta). Siitetty.
Taivaratiijan siirto (pitkittäminen) (edelliseltä si-

)>ulta).
Summa siirretään (seurawalle siwulle).
Summa siirretty (edelliseltä siivulta).
Wälikaupittelian paltta (turtaassi) '/< °/°.

Toimitus-palkka 2 sadalta.
Toimitus-Palkka Pariisissa 5 V».
S. E. (Salwo crrorc).
S. E. K O. (Salwo crrore et omissione). (läl-

limainen lause tahtoo sanoa: Jos erheys eli unohdus
olisi tapahtunut, niin waatii hän itselleen oikeuden oikais-
in sen, niin pian kuin se huomattaan).

Puhdasta rahaa 21 p. Heinät. 1831.
Raha maksettllwll 30 p. Maalist. 1832.
Yleinen maksuaika 20 p. Toutot. 1832.
Herrat F . . . . heidän puoliosasta cdellä-olewassa

tlllvarakirjllssa weltaa, .....frcs. (Herrojen .... n
iveltlllln).

l
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Myymisen riiknintijä.
Myymisen-rätninti 330 säkistä ruisjauhoa, laikas-sa Two Brothers tänne lähetettyinä Hawresta ja was-

taan otettuina Herran ....siellä rälningille.

Myymisen rätninki ja puhdas (netto) woitto 160
pakasta New-Orlcans'in Puumulia ritilaiwassa Haauct,
Kapt. S. Stidmore, New-Orlcantz'ista tänne tulleet,
wastacmotctut ja myydyt Herrojen ....siellä rätmn-
gille.

Myymisen-räkninki 376 säkistä kohwia laiwassa
Elizabeth, kapt. F. Bunker, tänne tulleet Antwerpenistä,
wastaan otetut, ynnä myydyt sen, johon toslee, rälnin-
gille; ynnä kustannukset loto joukosta (450 säkistä) 20:teen
pmän Heinät.

Myymisen luku erilaisista tawaroista, tänne tulleet
Arkangelista laiwassa Nawigation, Kapt. N. Gardner,
wastaan otetut ja myydyt Herran ....Bordeaur/issa
yhteiselle.

Myymisen-luku ja puhdas (netto) woitto .
.

. . ,

rikissä ....wastaan otetut Pernamoucosta, Herroilta
..

.. sieltä meille osoitetut ja heidän räkningille myydyt,
nimitt:
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lähettäjän ja meidän yhteiselle rätningille.

1832. Maaliskuun 13 p.
10? tynnyriä Wiinaa, myytyinä huutokaupassa, mi-

tattuina .... gallons'iin.
911 kantin Rautaa, myytyinä ....lle, 4V- kuu-

kauden ajaksi, painllwllt:
24 Tons. 1 Cnt. 1 Qu:r 24 N'.
10Tons. Hamppua, myyty Leith'issä.... kautta, ja

heidän ilmoituksen jälkeen 20 p. Syyst. 1831 nouscwa
puhtaasen....

268 tyhjää sätkiä, myydyt erityisille K 3 sh. 6 d.
Mstä

Poisweto (korwaus) wahingoitetusta, sowintomiesten
määrämä.

Mataneesta puusta ja jälsi-puusta.
Tara (astian paino) 6°/«—Astian todellinen paino

(Tara Netto)
Korwaus wahingotetusta Soturista.
Samoin ....n puutteesta.
Samoin ... .n kosteudesta.
Samoin tynnyrin-wanteista, kipsistä, nuorasta ja

palttinasta.
Hywä—paino.
Kesti-Hinta.
Mciksettawa 3 kuukauden 10 päiwän päästä.
Myyty 23 p. Kesäkuuta, warastoon, malsettawa

23 p. Syyst. nimitt:
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Myyty puhtaasta rahasta.—Myyty tullattuna.
Poismenee distonto 2'/« °/«

. . . .

Poiswedetään diskontosta I'/, V» . ...

1 tynnyri (mennyt) toisten täyttämiseen.
2 sättiä toisten täyttämiseksi.
4'/« sätin mitan-wajausta.

Kustannuksia.
Laiwcms-palkka 75 Tons'ista z 35 sh.
Meriwahinlo siitä, 15Va ....
Kaplaaki (laiwurin prosentti) ....
Kurssi 23. 25.
Kurssi 5. 25.
Laiwauspaltta, laiwaustirjan mukaan, watuus

liiton (certepartian) mutaan.
Tulli Kilosta ....yleinen paino.
Astian paino 3 6°/»

puhdas ä 100:sta Kilosta.
Korotettu kymmenes osa
Karttapllpcr! ....

Kustannuksia Pariisissa, Herrojen ....
rätningin mu

taan ....

Osa purtaamisen-kustannuksitzsa.
Kuletus paltta makasiiniin.
Warastoon-pano.
Puodin- (Makasiinan-, kellarin- j. n. e.) hyyry.
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Maalle- tuleminen, Walkama-rahat.
Työpalkkoja (Purtumichet).
Muonaraha Tulli-miehille.
Juomarahoja.
Näyte.
Pakkain korjaaminen.
Wllllte ja purjelanka korjaamiseen.
Weneen-hyyry.
Warastosta ottaminen ja kuormaan paneminen.
(Kaupungin) maata-rahat.
Ulos-antaminen (pois-koimittaminen).
Kuletusraha kaupungin waa'alle.
Lyijyttäminen (lakkaus), ja pienempiä kustannuksia

maalle wiemisessä, punnitsemisessa ja tutkimisessa.
Ostanut 2 tynnyriä niihin syöstäkseen yhden wa-

hingoitetun sisällys.
Tyhjentäminen, murtuminen ja uudesta-punnitse-

minen.
Uudesta-pakkaaminen.
Kuuluttaa huutokauppaa.
Ilmoituksia sanomalehdissä, ja ilmoituslchtein, luet-

teloin, ja huutokaupan paikan hyyry.
Llljihin-järestäminen ja osiin-jataminen.
Huutokaupan-pitäjälle.
Intressi (torto) Frcs'in laiwauspaltasta, s'/,

kuukaudessa ....

Samoin tullista.
Mittaraha purlaamisessa.
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Iywän lapioitscminen ylisessä (luhdissa), useampia
kertoja.

Mittamhll ulosantamisessa ylisestä.
Ulisen hyyry—Kellarin hyyry.
kastin katselmus.
Herrojen ....n osa kustannuksessa anomuksesta Tul-

li-hallitukselle Londonissa, warasto-oikeudcn pitcnnyksesta.
Watuutus ....L:aa u 3 Guineaa sadalta, ja wci-

kuutus-tirja.
Makuutuksen toimitus-palkka '/« °/«.

Saanut matuuttajilta yksityisestä meriwahingosta.
Takaisin-matsu liiau paljon makuutetuista . . . L:aa.
Takaisin saanut 16 pakan Puumulia liian paljo»

Makuutuksesta.
Suuri meriwahinko.
Kotonaan wahingoitettu, telwottomatsi selitetty ja

mereen heitetty.
Takaisinmaksun todistukset.
Notarian todistus (-kset).
Konsulin wakuus- kirja (todistus).
Palowakuutus.
Postiraha Pariisissa, Londonissa ja Halmeessa.
Postiraha ja pienempiä kustannuksia.
Karttapaperia, Wapaus-seteliä pienempiä lusta-

nutsia.
Wckselin toimitus-palkka Pariisissa Frcs'ista.
Wetselin-torMaus (wälilaupittelialle) siellä samassa

paikassa.
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Wäli taupittelian palkka '/, °/° Frcs'ista.
Toimituspalkta ja takauksen torwaus.
Toimituspaltka ja matsun-edeswastaus.Meidän toimituspaikkamme ja takauksen- torwauk-

semme 4°/«.
Wetselin antamisen toimituspaikka 1 sadalta.
Täysi summa. ,

—Kokonainen summa.
Puhdas (netto) woitto, maksettawa 14 p. Lokat.

1841.
Puhdas (netto) woitto maksettawa 1 p. Joulut.

1832.
Puhdas summa Herran ....n saamiseksi:
Maksettawa ? p. Tammit. 1832.

Frcs'ia, puoli jota tulee Herrojen. . . .n
saamiseksi, (lukuun).

S. E. (H O.).
London 31 Toutot. 1832.

Laiwlms- ja lustalmus-räkninlejii.
Mtninti llliwaus- rahoista, wllstaan-otetllt (totoon-

ajetut) llliwallc S:t Jean, Kapt. F. Martin, maltasta
New Yorkista Nautes'een.
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-«

Laiwaus-rätninti rikille Wenus, Kapt. S. Hill,
Londonista Halmeeseen.

Rätninki ulosmaksuista Rotterdamista tulewan, Vai-
timoreescn menewän rikin Elisa, Kapt. I. F. Miller,
puolesta.

Rätninki seuraamista ulosmaksuista New-Dorkista
Londoniin tulleen laiwan Alexander, Kapt. Hodgson,
puolesta, nimitt:

I. Bcnnet H: Lyle'lle.

Rätningin jatko ulosmaksuista rikin
Halmeessa.

puolesta

Rätninki tehdyistä ulosmaksuista kuunarin Velle,
Kapt. A. Brown, puolesta.

Purjeentekiän rätninki.
Mausten kauppiaan rätninki.
Oluenpanijan rätninki.
Meritauppician räkninti.
M. Suomen kielessä ej löydy nimitystä ship-

chandlerille; sillä ymmärretään kauppias, jota myy kai-
kenlaisia laitumille ja merellä kulkijalle tarpeellisia kaluja.
Olemme tässä täyttäneet nimitystä: meritauppias.

Nikkarin (puusepän) rätninki.
Seuraamat ruota-tawarat.
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2 kolmikkoa Härän-lihaa.
2 tynnyria Sianlihaa.

326 A Woita.
45 A Juustoa.

100 leiwistaä Leipää.
12 Kokonaista leipää.

Sättiä ja kuletuspaltta.
12 mattaa Potaattia, K

813 8" tuoresta Häränlihaa.
40 A tuoresta Sianlihaa.

Tynnyrintetiän räkninli 2:sta tynnyristä ja 16:den
korjaamisesta.

Lokin-tetiän ratninti.
Erinäisiä ulosmaksuja rahassa, alla-olewan luettelon

jälkeen:
Hyyry weneestä.
Keittäminen maalla laiwan-wäelle.

, Mastoja, (luutia).
Lastin (tynnyrin) maksu.
Katselmus- miesten palkat.
Maksanut Kapt. Brown'ille erinäisistä lairoan tar°

fteetsi.
Maksanut taswatsista.
Samoin tuimasta talasta.
Samoin medestä matkalle.
Samoin taklajille laiwan saattamisesta joesta.
Samoin laiwan-toteen sultumiehelle.
Erinäisiä tuletusmaksuja.
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Ilmoitus lastista.
Postimha, ja wekselien (rätninkien) karttapaperia.
Laiwanwäen jaKapteinin palkat, nimitt:
Alex. Pemell'ille, 2 kuukauden edeltämaksu . .

. .

Sisääntullessa luotsin-maksut.
Ulosmenossa samoin.
Suorimisen-maksut tullissa.
Unohdettu: Sairashuoneen-maksu Matruusi Hebertin

edestä.
Samoin 1 tynnyri Porterin laiwan tarpeeksi.
Tulitornin-maksut.
Reinikan-rahat.
Maksanut yhtä toista, jonka Kapt. R. on ostanut.
Hein H Kump., Nikkari.
Head, Teurastaja.
B. H R., Seppiä.
C. H Kump., Weneen-rakentajia.
T., C., ja 8., Laiwan-rakentajia (ja salwumiehia).
B. 8., Weneen-mies. (soutaja).
C. H., Maalari.
D. W., Purjeen-tetiä.
S. ja I. 8., Nuoran-köyttäjä (—tetiä).
D. M. ja S., Juuston-kauppias.
Mittaus ja Katselmus-miesten palkat.
Pieniä ulosmaksuja.
Paino-lastia—50 kuormaa painolastia
Lnpa- (kirja) ulosvientiin.
Näty-tirjoja (todistuksia).
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Summa pantu, Kapt. Rm tästyn mutaan, »van-
kien saätztö-laatitkoon.

60 Tons'ista Painolastia.
Kingottimia.
Apu lastin purkaamisecn.
Ruton-wariclus-huoneeu matsu.
Tatlanjan rätninki.
Lyijyttäjän sama.
Leipurin sama.
Kompassien korjaaminen j. n. e.
Rautakatuja.
Painolastin lastaaminen ja purkaminen.
Wastawäitos (protesti) Kauppa-oikeudessa.
Terweyden-toimitustunta ja Mene.
Wene sisään—tulemisen awutsi.
Ankkurin ulos ottaminen.
Sisään-wetäminen.
Silta-rahat.
Terweyden-todistus.
Lisä-luotsi.
Konsulin-palkinto, laiwurin kertomus j. n. e.
Sisään wetäminen laiwan-totcesen.
Herrojen ....n laiwan lastaamiseen Nan-

tesia tostcwan ranskalaisen todistuksen käännöksen kus-
tannus.

Maksanut Kapt. 8... .lle hänen räknintinsä ulos-
maksuista, meriwahingosta, laiwurin prosentista ja tuu-
tauspalkasta.
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Matscmut tullista saadakseen käsky wiemaän maalle
ja tullimiesten palkat.

Kaikenlaista muonaa.
Laiwcm-wllitill 4 wiikossa.
Rawinto, asumapaitta, pesu j. n. e.
Waltama-tustannutsia.
Walkaman-wenccn käyttämisestä.
Wlllkamll-mllksu muonasta.
Pllälle-katsojalle laiwan lastin ja muonan ulosaunet-

taessa, ja toto hänen toimituksesta laiwan kanssa yleiseen.
Kustannus ilmoituksesta Tulliin ja a nokista, M

laiwll saisi suoria sisään, Neuwokunnan-tästyn saatu»
lastin tuottamiseen tänne, sillä aitaa tuin se oli tatama-
rikossa, j. n. e.

5 ylimääräistä seisahuspäiwää, maksetut Kapt.
A.. .lle K 3 F päiwästä, altu-arwosta ....

Makuutus laiwasta Londonista Lissaboniin ....
F:sta K 6 Guineaa sadalta.

Poismenee 5 takaisin-maksu lumoamisesta.,.
Toimitus-pllltka: 2'/, V»
Toimitus laiwan asioista yleiseen, annetuista ra-

hoista j. n. e. 2'/« °/«.
Llliwan-suorittajan (wälikaupittelian) rätninli.

Kustannus-rälninkejll.
Kustannus-rätninki 12 tynnyristä Palowiinaa, was-
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tlllliwtettuina laiwalla .. .., Kapt. R. S., La Rochel-
lesta, ja laiwatut rikissä Maria, Kapt. R. Bunker, New
Järkiin, Herrojen ....siellä räkningille ja uskallukselle.

Kustannus rakninti 60 pakasta New Orleansin
Pimmulia, Herrojen

....
räkningille.... ssä wastaan-

«tctut North Starilla, Kapt. S. Vailey, ja laiwatut
ulos Lyoniin maata myöten (maatse).

Muistolista kustannuksista 3 kollista Tupatannäyt-
teitä, meille lähetetyt Herroilta ....Antwerpenissä Her-
rojen .... Rotterdamissa käskyn mukaan, ja Herrojen
... . räkningille, nimitt.
W. N:o 1. 1 laatitk.l rikissä Clemcnce, Kapt. F.Robert.

2 laatikkoa rahtimiehen kautta.

3 laatikkoa.

Kustannuksia 24 pakasta tawaroita, wastaanotetut
myymiseksi Herroilta B. L. jaKnmp., laiwassa Welling-
lon, Kapt. I. Weeks, Londonista, ja heidän käskyn
jälkeen laiwatut ulos Senegaliin Herrojen ....n was-
tlllln-ototsi, laiwassa Henry, Kapt. Adams.

Kustannus räkninki erilaisista kamaroista, meille lä-
hetetyt Herroita ....Londonissa, laiwassa Diane, Kapt.
3. Durand, ja mainittujen Herrojen pyynnön mukaan
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lähetetyt (laiwatut, lomitetut) Hawreesta laiwassa
laques, Kapt. Wiar, Herroille ssa.

Lähettämist!'. toimitnspalkka . , . . Fr., määrätty
armo ....M, u

UuiBt. Erinäisistä kustannuksista, katso kustannut-
set tawaratirjoissa ja myymiscn-luwuissa.

Soturin painon-luettelo Achilles'sä, Kapt. R. M .

Muistolista (Luettelo) tauppakaluista arkussa N:o
1. (arkun Nm 1 sisällyksestä).

Kulkemia lnlnja.
Wclkaa Herra (t) . . . Bordeaux'sa tultewasso

luwussa TH:Z B. .
. .ja Kumpm kanssa Saamat.

Korkone 4°/„ 31 pmän Joulut. 1831.

Welkaa — Herrat * "' tultewassa luronssa ...
,n

kanssa Saawat.

Wclkaa Herrat * * omassa kultcwassa IuMM
sa .

. .n kanssa 4 p:wään Heinät. 1831. Saamat,
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Wcltaa—Herra ** * omassa k:k:ssa luwnssa ...n
Kuissa K 6°/<, korloa wuodelta 31 p-lvään Joulut. 1831.
3aapa.

Weltaa Herra " * tult. lnwussn A. F. jaKumpm
tmssa, ynnä torto-luwussa, ä s°/» ...

.
p:wään

..
..

Laapa.

Weltaa-Herrnt omassa tt.-wassa luwussa . . .n
lonssa.... paiwällil Saawllt.

Nellaa
1831.

Toutot. 3.,Au. Edellisen (annetun) rätningin suoritet-
teiwa.
Wiimeisen rätningin suoritettawa.

5. (Maksanut; lunastanut:) Teidän tratta-
wetsclinne määrätylle st. F.

25. Samoin määrätylle T.
Kesät. 1.!— Suostunut maksamaan Teidän (tratta-

wetselinne määrätylle ....
—> Samoin määrätylle ....

Twtta . . . .Itä, annettu 16 p. Hel-
mit. 60 päiwää sen näytettyä.

3. Nahassa (maksanut) lle
4. TawaratirM summa tohwista El!za'ssa.
13. Teidän puoli-osa Puumulin tappiossa

Innon tantta.
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Heinät. 4. Teidän puoliosa Belisarion tawarakii-
jassa.

Ulosmaksuja laiwnn Auroran puolesta,
Samoin unhotettuja.
Lähetys R H Kump:lle.

6. Watuutus . . . L:aa Puumulista An-
nassa, Liwerpolista Hawreesen.
Watimtuskirja jaWälitlluppitelianpalkka.

10.— Lähetys (remissa).
Korkojen suoritettawa kirjoitettu saami-seen.
Nastassa-seisoma torkoluwun muutto-
summa.
Koron suoritettawa tähän päiwään, allli
olewan lunnin mukaan.
Toimitus paltta ....L:sta il '/,«/°.

Postiraha ja kirjetten maksaminen edes
takaisin Nantes'ta, Pariisista, New-
Uorkista j. n. e.
Wälikaupittelian palkka ....L:sta i<
/iu /o /on)'
Postiraha.
Suoritettawa Herrojen .... hywäkst
—Saawllt.
Soritettawa siiretty Saamiften uudesft
luwussa.
Suoritettawa uudestaan ylöskirjoitettu.
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l— Mäseisowan rälningin suoritettllwll puh-
taassa rahassa, 31 p. Joulut. 1831.

Mllksupäiwä Päiwät. Korko.

1831. Saapa.
Toutot. ? Per Lähetys . . . .Itä.

Raha myydyistä tratoista Pariisin mat:tsi.
Teidän lähetyksenne S. T. ja Kumpm
matsettawitsi.
Samoin ....n matsettawitsi.
Lähetys I. L. ja Kump:lta erinäisten
inatsettawlltsi.
Samoin samalta Coutts ja Kumpm
matsettllwaksi.
Samoin C. G. B:n tratassa W. M:n

10

16
Kesät. 1

13

20,
mat:ffi.
Teidän kustannus rätnintinne 24 laati-Heinät. 7
kosta Hawannan-Sokurill.
Lähetys I. Vallonilta ....n makset-
tawatsi.

, Samoin ....n maksettamlltsi.
, Osa T:n lähetyksessä erinäisten mat-

settllwaksi .... L:aa.
Meidän trattamme ....n matsettawat-
si, Määrätylle

2

16

25
31
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Elot. 6, Puhdas woitto Puumulista Adelphissa.
Takaisin matsu Makuutuksesta Aurorassa,
Raha niatsettu ....lta, ....
Maria'n laiwauspaltta, annetun rälnin-
gin mutaan.
Puhdas woitto Soturista Hercules-sa.
Meidän trattamme Teidän malsettawat-senne, määrätyllemme .. .

Tawaratirja Cacao'sta Adonis'sa.
Samoin Gelbholz'ista Nymp'issä.
Asian suoritettawa muutoksen kautta.
Korkoja punasilla numeroilla wastaa»-
scisowia, tähän siirrettyjä.
Kortojen wastaan seisowa suoritettawa.
Koron-suoritettawa, s°/« jälteen, tulewa
47,524: n jakamisen tantta 7500:lla.
Korloja I:seen Tammit. 1832 ....
Koron-suoritettawa tähän päiwään . ~
Kortojen-suoritettawa siiretty Weltaa'ha»,
suoritettawa, uudessa ylöstirjoittami-
sessa ....

Teidän suoritettawanne uudessa luwutzsa,
suoritettawa meille hywätsi.

?,

11

18
25)

Syysl. 2

.^»

Mäseisowan rätningin suoritettawa.
Edellä-olewan rätningin suoritettawa,
Herroille . . . hywätsi 31 p:nä Joulut.
1831.!
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! Edellisen rätningin suoritettawa
! S. E. H O.

London 31 p. Joulut. 1831.

Korkojen muisto-lista.
Korkojen luku.

Wakuutus-räkninkejä.
Mtninki watuututsesta, tehtynä . .

. L:taan ta-
mmista Jupiterissa,Kapt. Dunbar, New-Dorkista Haw-
lecsen, wälipnheella wastapäin ilmoittaa mitä ou wa-
timtettu.

Palkinto, i> 25 sh. 100:Zta L. .. . L
Maksu, 5 s. 3 d. samasta
Toimitus palkka '///„ . .

>,<

S. E. H O.

Muistolista tehdystä makuutuksesta Herrojen . . .n
mlningille.

1600 L-aa Puumiilista 2eine'ssä, Kapt. Williamy
Nelv-Orleans'ista Hawreesen K 30 s. 100:sta L:sta.

Vakuutuskirja ja wälikaupittelian palkka
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Toimituspaikka u'/, V».

S. E.

3000 L:aa Tamaroista Ann'essa, Kapt. Saphoi,
stew-Orleans'ista Hawreesen; ehdolla että wahinko mat-
setään jokaisesta merkistä ja tawarasta; ja myöskin jot»
10 pakasta Punmulia, kuin joka 10 tynnyristä Tupat-
kaa, toinen toistaan seuraawain numerojen jälteen; jn
että jos Tupakka tulee wahingoitetlllsi (pilatuksi), s°/«
wedetään pois joka lOmestä semmoisia Mahingoitettnjl!
toinen toistaan seuraamia tynnyreitä g 2°/» L. 60. —.

Maksu „ 7. 10,
Toimituspaikka '/- °/° ~ 15. —,

L. 82. 10.

Sittemmin makuuttanut 180 L:taan 39 pakka»
Pllumulia, arwatut 24 cent'iin wahinto mat-
settawa joka 10:nestä toinen toistaan seuraamasta nume-
rosta; lähetetyt Amaliassa Kapt. Hull, New-UorkiSta
Hawreesen:

» IV- sadalta, j. n. e L,

Rillllnbio-riikninlejll.
Taka- ja tustllnnus-rätninti alanimitetystä wetsew
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ta, jota ei-mlltsllmisen tähden on ivastaan wäitetty,
Herra n Bordeaux'issa rätningitle.

Hänen wetseli (tratta) ....ja Kumpm päälle Li-
tverpolissa, matsettawa 12 p. Heinät. L.

Korlo tähän päiwään asti, 170 päiwäa ....i>

5"/° wuodestll
n

Kustannuksia.
Wastaanwäitös kustannus L.
Postiraha Bordeaux'!sta Liruerpooliin.
Kulvasimen-merttiä
Wälikaupittelian ftaltta 1°V»« (tuhan-

nelta)

Tuimituspaltta '/« °/„

.. .turssin jälteen tetewä Francs'ia
S. E.

London, 25 p. Joulut. 1831.
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Ranskalaisen rilambio-rälningin suomennos.
TM- ja tustannns-räkninti 2:sta New-lort'ista.,

p:nä .. ~ Herroilta R . ...Herrojen n päälle
wedetysta wetselistä; toinen 12,000 Francs'inen, ja toi-
nen 11,000 Franc'inen, molemmat Herrojen n
määrätylle, siirretyt Herroille ....s Halmeessa ja mää-
rätylleni, jota on wastaan-mäitättänyt ne puuttuman
wahwistuksen ja puuttuman maksamisen tähden.

Pääoma .

Nastaan maitös-tustannuksia, siihen suomen-
nos luettuna.

Ei-wahwistuksen kolminkertainen wastaanwäi-
tos.

Ei-matftmisen, samoin
Wekselien sisäänkirjoitus
Kuwasimet
Ulostirjoitukset
Sisäänkirjoitus
Laillisen woiman saaminen
Palkintoja
Toimituspaikka K '/, °/«
Wälitaupittelian palkka ja todistus « '/, °/«-

Kuwasin talle rätningille ja takawetselille . .
Postiraha

Fr.
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Kursin wahinlo I°/»
Fr,

lonkan summan ....Fmncs'ia ....centimcs'
ia suoritan itselleni tratallam tästä päiwästä, sen näy-
tettyä, Herrojen .. .n päälle Hararessa. Määrättyni
«n .

. Kolminkertaisella.
Pariisi

Minä allltirjoittanut, wekselin-wälikaupittelia Par-
sissa Pariisissa, todistan, että minä olen myynyt tämän
edellämainitun tratan, yhden prosentin kurssi-wahinaolla.

Pariisi niinkuin ylhäällä.

. Korko pääomasta ja kustannuksista Mä
. . . . p:wllän . . . . 2 V 2 °/° kuukaudesta ....

Wchinto kursissa Pariisissa Hawreesen, I°/„.
Joka summa .

.
. Francs'ia . . . centimes'ia, nou-

see neljän ftancs'in wiidentymmenen centimes'en kurssin
jälteen dollarista, ....dollariin ....centiin, jotta
suoritamme itsellemme Herroilta ....New-lortissa,
tmtllssamme tänä päiwänä, 30 päiwää siitä tuin se on
näytetty, määrätyllemme ....

Kolmikertaisella.
Halme
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Mky-riilninlejll (conti finti), Kopioita j. n. e.
Näty-tawaratirja . . . stä . . .

.

Näky-myymisen rätninki stä ....
Mtningin kaawaus (luwunlasku)....
Muistolista (ilmoitus, luettelo) . . . . .stä . . . .
Kopio ....stä ....

Kaksinkertainen.
Kolminkertainen.
Nlosweto uudesta hintatirjasta j. n. e.
Oikein topioittu (yhtäpitämä näytetyn paatirjan,

alkuperäisen kirjoituksen kanssa).
Suomennos (täanös) .

.
. stä. .

. .

Moninaisissa aineissa.
Minä lähetän sen Teille erityisella tilaisuudella.
Paikkamme liki-tienoossa (-seudulla).
On kuitenkin turhaan (tyhjää) waiwata Teitä eneiw

millä walitutsilla.
Suureksi mieli-pahatsemme täytyy meidän tänään il-

moittaa Teille, että ....
Jota on ollut meille hywin harmittawa.
Herra ..~, jota tällä hetkellä lienee Teidän luona
Jonka toiwomme oleman asian-laita.
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Ilahuttaa meitä että Te olette siitä ajatuksesta,
että

Jo tätä ennen (ennen tätä päiwää).
Herra . . .

~
joka kuten, huomaan, jo on tullut

luoksenne.
Mieleemme on juohtunut, että woisimme antaa

welseleitä näiden kauppatalojen maksettawiksi.
Erittäin pidämme Maaria niistä muistutuksista, joita

Te olette ehdoitutsistamme tehneet.
Jota on meille tiedoksi.
Meitä ilahuttaa ett'ette Te odota seisahusta kaupassa

(asioissa).
Meillä on siis syy toiwoa että löydämme tilaisuutta

laajentamaan yhdistyksemme Teidän kanssanne.
Meillä on tunnin Teille ilmoittaa että. . .

Me odotamme ensin Teidän »vastaustanne kirjeel-
lemme ....p:stä ....

Asian kiiruhtamiseksi.
Kirjeitä on tänne tullut Bordeauxin kautta.
Jos, ennenkuin tämä Teille tulee, kirjeitä olisi tul-

lut minulle, toiwon Teidän wiipymättä lähettämän ne
Herralle. . .

.

Olen Teille kiitollinen, jos. . . .

Minulla oli kunnia kirjoittaa Herralle ....taksi
postinpäiwää siitte.

Uhden tahi tähden postinpäiwän perästä luulen
tvoiwllni antaa Teille tietoa seurauksesta.

Olen pahoilla mielin ....stä ....
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Kosta melteä aita tulee tutumaan ennen tuin tämä
tulee perille ....

Kehoitan warowaisuuteen. . . .n suhteen.
Kunnollinen ja luottamusta ansaitsema.
Kosta Herra ....on minulle antanut tietoa (wiit-

tauksen) että ....
Myöskään emme tatso tätä warowaisnutta liialli-

seksi, loska postin-tulku Italiassa edellensä on suuressa
epä-jarestytsessä.

Tämä kirje on Missin kulkenut Määrää tietä.
Kosta postikulku tämän ja Madridin Malilla on

ollut häiritty.
Hänen äänettömyytensä, jota tekee Teitä lewotto-

matsi, tulee Maan epäjärestytsesta, mitä wiimeisinä ai-
koina on wallinut postin-kuluissa.

Ajatukseni mukaan, jonka luulen yhtä-pitäwän Tei-
dän (ajatuksenne) kanssa.

Etu, jota Teille möisi olla tästä yhdistyksestä.
Nasta muutamia päiwiä sitte owat kirjeet rumen-

neet tulemaan, ej mähemmin tuin yhdeksän postin pois-
jäätyä.

Ia useita puuttuu wielä nytkin.
Emme luule sitä oleman Teille joutaman tietää

että olemme onnistuneet saada....
Hän ei aiwo wiipyä Siciliassa kauemmin tuin nel-

jätoista päiwää.
Se ei näytä meistä mahdottomalta että. . .

.

Teidän mustauksenne tulee siis tapaamaan häntä täällä.
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Kosla hän jotenkin joutusasti tekee asia-mattojansa.
Sisällykset, jotta Te meille lähetitte, tuliwat oitein

lähetetyiksi edelleen.
Hänen terweytensa ja watllwnutensll suhteen woitte

olla täydellisesti huoletta. '

Olen hänen kanssa laweasti waihetellut kirjeitä
tästä asiasta.

Jos se olisi ollut asianlaita.
Tällä kauppatalolla oli täällä afioitsija.
Jota, saatuansa tietää että ....
Minä jätän Teille itsellenne paätettäwätsi mitäseuraus olisi siitä tullut.
Herra .

. . , kauppatalosta ....
Hän hantti itselleen tietoa
Raitissa tapauksissa.
Koska Te ytsinänne olette paikalla.
Teidän ....(Teidän herranne....).
Kauppatalonne päällikkö, herra ....
Meidän ....(Meidän herramme....).
Osallisemme Herra ....wanhempi.
Mutta tähän asti olen wielä mustauksetta.
Minä en olisi sitä salanut Teille.
Hän tuli luokseni kirjeellä Teiltä, waltuutettuna

ylös lantamaan sitä kuin oli hänen setänsä perillisille
hywätsi.

Minä luonnollisesti luulin Teillä oleman tietoa siitä.
Tämän ajatuksen ilmoitan Teille, taittein asiain

suhteen, jotta edestinpäin woiwat esiintulla.
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Se on paha mielestäni että kauppa-sääty Teidän
luona (maassanne) saa kärsiä niin paljon.

Niin sen luonnollisesti pitää käymän, jossa niin
monta on asioissa.

Tämä paitta (kaupunki) tulee marinaan yhdeksi ete-
wimmistä kauppapaikoista Europassa.

Seuraamalla siivulla löydätte .
.

.

Ilman matamaa perustusta.
Tämä keino näyttää meistä kuitenkin yhdistettynä

niin suuren waiteuden ja waaran kanssa, että ....
Me emme ole ajatelleet walita toista ja wähem-

min epätietoista keinoa.
Miettiessamme sitä surkeaa tilaa, jossa kauppa Pa-

riisissa nyt on.
Me tiedämme hywin, ett'ei tämä onneloin tuumit-

teleminen ole parantanut heidän tilansa.
Jos on mahdollista antaa jollekulle toimitettamalsi

liiemmin tutkia Konsulin ilmoitusta ja paraiten ahkeroi-
da saada wastaus, jota Konsuli ei sano wielä saaneensa.

Sisältämä Konsulin mustausta kirjoitukselle, jota
eilen hänelle kirjoitimme.

Te woitte helposti arwata, mihin pahaan tilaan
(pulaan) me olemme joutuneet Konsulin jäyttämielisen
kiellon kautta täyttää pyyntömme.

Koska kaupan alituinen wäheneminen on tehnyt
mitättömiksi ne toimot, joiden tähden mielistelimme it-
seämme ....n suhteen....

Siitä asiasta en tunne mitään.
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Paitsi sitä.
Suolaatte minun sanoa Teidän siinä, mitä Te estin

tuotte erhettywänne.
En moi olla Teille ilmoittamatta kummastukseni

Teidän muistutuksestanne, että....
Josta itse olette saaneet ti>tää.
Te tunsitte myöskin, että ....

Mihin tarkoitukseen Te suostumuksen jälkeen kans-
samme täytitte herraa. .

. .

En ole wähä kummastunut nyt ensi-terran saada
luulla että ....

Minä luulen niinkuin Tekin, että
Te muistanette että ....
Tästä aineesta olen monesti hänelle kirjoittanut.
Kiireessä perjantaina unhotimme ilmoittaa Teille

laiwan tulosta, jola lauwantaihin asti ei ollut Lloyds'in
kirjassa.

Meidän London ystäwiemme hywätahtoisella
awullll.

Wälttäätseni kustannuksia, jotka julkista
huutokauppaa.

Sen eduksi, johon se koskee.
Koska täällä näyttää oleman lastattllwlltsi joukko ta-

waroita, jotta ottamat ison tilan, joista woisi saada rahtia.
Ia mahdollisesti päättänee hän tehdä pientä meri-

matkaa toiselle puolelle.
Teidän herranne ....on wastitaän lähtenyt täs-

tä kaupungista.
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Minä olen tarkoin puhunut Teidän osallisenne (yh-
dysmiehenne) kanssa tästä asiasta.

Jota lienee antanut Teille tietoa siitä mikä meidän
kesken tapahtui.

Josta Teillä kauan jo lienee tietoa ollut.
Teidän herranne ....on myöskin antanut meille

tietää, että ....

Aina miten asia kääntyy.
Pakka näytteitä monenlaisista tawaroista, sopimia

Teidän paikallenne.
Minä olen hywin tyytywäinen että herra . . . .

niin joutusasti on lähettänyt minulle rahoja
....sta.

Kuolleen ystäwäni sisaren-poika on päättänyt lah-
teä Pariisin, siellä selwittaätseen kaikki hänen asiansa.

Saatuani tietää ystäwäni. ....n kuolemasta.
Asia on tapahtunut, jota....
Oikein se on paha mielestäni, että se mitä wiimein

Teille kirjoitin on pahoittanut mieltänne, mutt'en minä
hawllitse Teillä wähintäkään syytä oleman siihen.

Se ei suinkaan ollut luottamuksen puutteesta Teitä
kohtaan.

Minä olen tarkoin miettiwä Teidän tunnioitettawanne
(kirjeen) 29 p:stä mennyttä kuuta sisältöä, jossa sanotte,
että ....

Kapt.
...on nykyisin matkustanut tämän kautta.

Minä muistelen kyllä hywästi että.
Aikomukseni on neljäntoista päiwän perästä täältä

tähteä New - Orlecms'iin, ja minä olen tultuani sinne
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täyttämä ensimäistä tilaisuutta ilmoittamaan Teille sikä-
läisestä kaupan tilasta.

Kosta se on yhtä taitti, en epäile Teidän hymetsi-
mistä.

Eilen oli meillä kunnia wastaanottaa herra
Teidän talostanne.

Se on mielestäni sanomattomasti paha, että taloni
tirjeen . . . .p:stä sisältö jollakulla tarvoin on pahoitta-
nut mieltänne.

Toinen ehto, johon Te näytätte oleman tyytymätöin,
oli tartllstusmiesten waituttama; läpitatsottuanne Teidän
kirjeenne 28 p:stä Helmit, olette löytämä, että ehto täy-
dellisesti soweltuu yhteen sen kanssa mitä Te siinä olette
lahtoneet.

Perustuen näihin (syihin) Maan, woidaan yhdis-
tyksemme Teidän kanssanne uudistaa.

Olen Teille suuren kiitollisuuden melassa ....
Se olisi ollut minulle suuri hnwitus jos paluu-

matkallani olisin saanut löydä Teidän paikassanne.
Mutta haluni nähdä perheeni on niin suuri, että .. ,
Ivsta menen ensimaiseen laiwaan.
Olen ilman sanomia isältäni.
* * * lla on niinkuin tawallisesti paljon töitä.
Sanotaan ...n, ja ...n menewän naimisiin;

nuorimman osallisen (yhdysmiehen) täytynee myöskin
tehdä samoin.

Liwerpoolista ilmoitin Teille aikomuksestani, mat-
kalla Hollantiin terwehtia (käydä katsomassa) ....
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Se on hywin hywä, ett'emme ryhtyneet jywänlä-
hettämisiin.

Minä toiwon nyt että Teidän kirjeenne sisältöä nou-
datetaan liotellaan).

Minä en woi roastata Teidän kysymykseenne, millä
tarvoin se on tapahtuwa; mutta olen wakuutettu jokaisen
yrityksenne soweliaisuudesta siinä asiassa.

Teidän talonne Newcastle'ssa on kirjoittanut minulle.
Jos herra ....wielä on Teidän paikallanne,

pyydän Teidän oleman hywän ja sanomaan hänelle,
ett'ei meillä ole mitään uutta hänelle ilmoittamista.

Minä toiwon Teillä ei olewan huonoa ajatusta
minusta.

Hän tulee jättämään se Teille.
Mutta ennenkuin tuomitsen pahoin hänestä, täytyy

minulla olla wissi tieto asiasta.
Se on Teidän ivailussanne ....

Herra ....oli jo lähtenyt täältä, tuin Teidän
kirjeenne tuli paikalle; minä olen lähettänyt sen hänen
perästä Glasaowiin.

Minä en ole tuullut hänestä enempää jayhtä Km-
hän antaa hän minulle tietoa, että hän on ....

Herra ....tuli eilen tänne, ja läksi saman»
päiwänä Newcastleesen.

Minä olen pyytänyt mainittuja ystäwia sitä Kmr-
ten kirjoittamaan Teille.

Te näette siitä tuinta waitea se on seurata yhtä
ja samaa suuntaa poikkeamatta.
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Minä tyllä hywin tawattaisin joutua semmoiseen
liiallisuuteen, ja minun täytyy waroittaa Teitä siitä.

Hän tulee waihettelemaan kirjeitä suoraan Teidän
kanssanne.

Siitä päätän
Wielä (sitte) sanoo hän ....
Te huomanettetarpeellisuiiden epuuttamaan häntä siitä.
Se oli luonnollista.
Joka miuua kummastuttaa on (että) ....

Hetkessä jona minulla oli aikomus palata Teidän
luoksenne.

Jättäkäämme tapahtunut unhotutseen.
Minusta olisi hywin pahaa. . . .

Kyselemisestä, jota Te hywäntahtoiscsti lupaisitte
tehdä, .

. . stä, olen Teille suuresti kiitollinen.
Teidän lawea tirjecn-waihettelemisenne.
Siinä ei ole mitään tekemistä, (sitä ei woida

auttaa).
Minä toimitin sen herralle ....jota on her-

ra ... .n tawallinen kirjeitten wastailija Rouen'issä.
Minuun lostewissa asioissa oltaatte hywät ja wai-

hcttelckaattc kirjeitä herrojen. . . . kanssa Liwerpoolissa,
joille minä myöskin olen kirjoittako» niin kohta kuin
olen ....

Heidän tänne tultua ilmoitan herroille. . .
. siitä.

Minä tapasin herraa. .
.

. täällä, mutta kosta
meillä oli eri-ajatutsia asioissa, suostuimme lumoamaan
yhteys-liittomme.

-^
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Aikomukseni on jäädä tähän.
Warowaisuuteni ei ole warjellut minua muutamw-

ta tappioista.
Minä en woinnt antaa woimalliscmpaa todistusta,

ett'ei se, tuin on tapahtunut minun ja weljenne kesken,
olisi mielessäni (muistossani), tuin sen että. .

, .

Se synnyttää aina wihollisuutta.
Me emme koskaan ole luulleet, ctt'ei elatulscn-wa-

roja, mistä maasta hywänsä, woisi tuoda sisään.
Ell'ei Teidän herranne olisi kaupungissa

ollut ja ottanut päällensä kirjoittaa Teille useiden tirjeit-
tenne sisällön johdosta meille

Se suututtaa meitä paljon, että niin hywä tilaismw
asioihin Teidän kanssanne n mennyt käsistämme.

Meillä ei ole nuhtelemista itseämme, maitta sur-
tuttelemme ctt'emme ole tehneet lähettämisiä.

Minä saan wilpittömäoti ilmoittaa Teille, että,
tosln minulla säännöllisesti on niin paljon asioita tuin
toiwou (tahdon), minä olen aiwan wähän taipuma pyy-
tämään semmoisia; niiden pitää itsestään tuleman ja joo
niin tapahtuu, on hywä; mutt'ci se ole luonteessani kieh-
toa niitä, taitta kirjoittaa taloille, joiden tanssa en ole
missään yhteydessä.

Hän tahtoo jataa toimitntzpaltla Teidän talissanne.
Minä olen puhuwa häneu kanssa Teidän eduksenne.
Wähintäkin on Teidän käytöksenne ollut hywin kum-

mallinen.
Tulkoot seuraukset siitä Teille minkälaisiksi hywänsä.
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Jos mist.ä syystä hywänsä trattamme ei tule mat-
seiulsi, niin sallimme että taksi arwoisaa kauppiasta päät-
täköön, jos meidän tulee Teille edes-waötata summasta.

Jota me paikalla tarkastamme.
Me kiiruhdamme kirjoittamaan Teille joka tilaisuu-

della, pyytäätsemme Teidän ci sallimaan mitään lviiwy-
Mä... .n kanssa.

Te näette, että ....
Kostewa summaan.
Mitä jäännöksen myymiseen koskee.
Tämä näyttää myöskin Teiltä jääneen tarkastele-

mitta.
Me tahdomme toiwoa kaupan kohta taas kääntymän

Memmalle kaunalle ja tilaisuuksia wiclä olewan wiisaal-
>c ja toimeliaalle kauppamiehelle asioita tekemään.

Suurimmaksi osaksi tulee paha helpoudesta, jolla
m woitu hanttia rahoja.

Jos Te siitä olette tulleet loukatuksi, niin olen mah-
dollifeoti ollut wiatoin syy siihen.

Tahdotteko olla hywä ja niin kohta kuin suinkin
ilmoittaa minulle. .

.
.

Se tuli minulle wasta eilen, koska Te liian myö-
hään olitte jättäneet sen postiin.

Mielipahalla sain tietää Teidän wähän-wointoisuu-
destannc, mutta olen iloinen nähdä Teidät paranemaan
Mn.

Meillä on nyt kaunis wuoden-aika, ja se on wai-
tuttawampi kuin lääkärien laitti lääkkeet ja käskyt.



54

Kosta olen ystäwällisellä kannalla hänen tanosa.
He owat luonnollisesti saaneet etnoitenden.
Minä miclistclen itseäni ....
Kosta pian päätin asiani Btouen'issa, lätsin sama-

na iltana sieltä ....
Suosio-tirjan herralle ..... jonka Te hywäntcih-

toisesti jätitte minulle, jätin paitalla tälle herralle.
Minulla oli lunnia olla päiwällisellä hänen luon»

roiime-maanantaina, ja hän on osoittanut minulle kai-
kenlaisen kohteliaisuuden.

En koskaan ole ollut missään paitassa jossa olvo!
antautuneet niin iloon ja huwitulsiin.

Hywästi warustettu kukkaro on tarpeen.
Minä tulen olemaan Teille tiitollisuuden welassa, jos..
Walitcttawll on, ett'ei tilaisuutta ole Teitä terwch-

timään tällä matkalla.
Minä lähden huomenna.
Se on selwä ja lieltämätöin asia, että syntyperäi-

nen ranskalainen on ranskalainen kaikissa tiloissa.Mies on ollut, ei muusta syystä tuin häwyttöiuuu-
mästä kateudesta, aina pahin wihamieheni.

Me asuimme Bostonissa wieretytsin, tuin ....

Minä pyydän saada lisätä. . . .

Ia toiwon Teidän waitcutsetta hanttiwan ....
Jota tekee minua lewottomatsi, kosta Te tosiannetin

olette olleet sairasna.
Minulla on kirjoittamista Teille erikseen tärkeästä

asiasta.
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Mutt'en sitä tee, ennenkuin minä ....
Minä haluisin tietää ....
Kirjoittataatte minulle Mi riwiä.
Päästäkseni tästä arweluttawasta tilasta rohkenen

Mää Teidän wälittämistänne.
Minä toiwon, että ne huonot suhteet, joissa olen,

tulemat olemaan Teillä puolustuksekseni että tällä tarvoin
tmiwaan Teitä.

Hän sanoo minulle pahan onnen ei lakanneen häntä
Minomasta.

En ymmärrä mitä oikeutta heillä on ollut niin tehdä.
Matkani London'iin on kaikin puolin oikein surkea.
Minä olen saanut ivastaan ottaa Teidän ystäluäl-

lisen kirjeenne anoltine lveljelleni; koska hänellä sillä iva»
lin jo lienee ollut kunnia laivata Teitä, pidän minä
tirjecn.

Kost'e!wät ahleroitsemisemme ole onnistuneet löytä-
mään herra. .

.
.

Pitkällinen kokemus on opettanut minun asioissa et
luottamaan kansaan tässä maassa, ennenkuin kaitti on
kirjallisesti tehty.

Kirjoituksen alla: Kyöpenhamina, 30 p. Heinät.,
ilmoitetaan että. . . .

Kuuluwa eräälle nimeltä. .
. .

Me pyydämme Teitä (Teidän) ....
Joku Hamina (satama) toisella puolella Kanaalia.
Jos se woist tuottaa Hyötyä.
Me saamme täten Teille lähettää ulosweto .

.
.
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Me täytämme tätä tilaisuutta.
Tätä kirjettä täytyy minun taiten motomin kirjoittaa

Teille itsellenne.
Te älynette helposti.
Me mailtamme ctt'ei mitään ole tapahtunut, jota

olisi woinut wirtistää tirjeen-lvcuhtoamme.
Maitta me pidämme arluossa Teidän syittenm

hellä-tuntoisumta kieltoon ....
Waikta olemme halulliset osoittamaan Teille jokai-

sen palwelutsen tuin woimme.
ILastoin totista tahtoamme helpottaa Teidän yri-

tyksenne, emme kuitenkaan millä tawoin woi suostua Tei-
dän meille telemaanne esitykseen. . . .

Waitk'emme epäile että semmoinen tutkinto olisi
hhwin tyydyttäwä, niin olisi se kuitenkin yritys liian
arasta laadusta meille tehtäwäksi, olkoon Teihin tahi
muuhun toiseen taloon nähden.

Meillä on sitä enemmin syytä uskomaan Teillä ci
oleman mitään sitä ivastaan, kosta ....

Mutta jos taas katsotte sen kelpaamattomaksi, niin
aitaatte pahetsita, jos me ....

Herra ....ilmoittaa meille että hän Toukokuu-
hun asti tulee jäämään Hawannaan.

Minä ftnon Teille totisena ajatuksenani, että . , ,
Tämä asia ei taida muuta kuin kohta sclwetä.
Minä pyydän Teidän ruuan »välittömillä tilaisuuksilla

kirjoittamaan minulle. Postiraha, marsinkin tuin paperia
on sisässä, on kallis; ja sen kustannuksen tahtoisin säästää
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JM toi ilahuttawan sanoman. , .

Teidän kirjeenne 3tt p:stä mennyttä kuuta sisällöstä
alemme saaneet osaa: mitä siinä mainittuun nuoreen mie-
heen koskee, niin emme woi mitään päättää, näkemättä
näytteen hänen käsialasta ja tirjoitustawaöta. Palkka,
jonka tarjomme, on kyllä wähäincn, mutta tunnollinen
täytös ja taitawaisuus hänen puolesta woiwat mattaan
saattaa toisia etuja. Muuten on meille Teidän puolus-
tuksenne, kuten Te woitte uskoa, lyllätsi ja me kiitämme
Teitä hywyydestänne. ,

Häwiöitä (lonturssejll).
Kummastntsella olemme wiimeisinä aitoina huomain-

neet Teidän kirjeet oleman hywin lyhyet.
Zemmoincn kohteleminen, jota on yhtä odottamatoin

tuin ansaitsematoin, surettaa minua.
Mutta walittaminen ei kuitenkaan auta.
Me pyydämme Teidän jättämään laillisesti toto

Teidän osanne mainitussa laiwassa ja sen lastissa.
Niin ett'emme kohtaa mitään waikeutta sen omis-

tamisessa.
Me pyydämme Teidän erinomaisesti ja kohta tar-

kastelemaan tätä asiaa.
Ia että Te hywäntahtoisesti lähetätte meille tar-

peelliset kirjat niin joutusasti tuin suinkin.
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Lyhyesti sanottu siis: me emme usta Teidän koh-
delleen meitä sillä rehellisyydellä, kuin me olemme ansai-
neet jo odottaneet.

Se on paha mielestämme olla patoitetut muutta-
maan hywän ajatuksen, joka meillä on ollut Teista.

Oltaatte hywä, ottatcintte tätä tnttittawaksi ja an-
takaatte meille selitys siitä.

Miettikäättc sitä erinomaista tilaa, jossa olemme.
Epäilemättä lienette jo tuulleet, että ystäwämmc

.... .owat nähneet itsensä paloiteltuina lopettamaan
maksamisiansa. Mc tiedämme Teidän ei tuleman karsi-
maan siinä ja me saamme ilolla, ilmoittaa Teille, ett'
emme mekään tule kärsimään siinä.

Tällä hetkellä en tiedä mihin toimiin minun tulee
rumeta.

Se ilahuttaa minua kuulla, ett'ei Teille tunnu kun-
non ystäwiemme onnettomuus.

Kuinka suurta wahintoa se minulle tekeekin.
Tartoin mietittyäni sitä asiata.
Minulla oli oikeus saada täysi maksu.
Minä en woi olla ilmoittamatta mielipaha ni sem-

moisesta täytöksestä.
Jos pettyisin, niin pyydän Teidän ilmoittamaan

minulle.
Kaikissa tapauksissa owat lähetykset heille riittämät-

tömät siihen mitä heillä on saamista.
Tätä Kajausta wcwtaan on Teillä omaisuutta Kal-

lassanne saadaksenne täysi maksu.
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Kaikki'käypi poisollessaui Määrin.
Tahdolla ryhtyä johonkuhun päätökseen tästä asia-

na
He eiwät ajattele niin.
Asian-Haarat owat niin kääntyneet, että. . . .

Oikeudella waatii hän, että kohtuullinen suostumus
tehdään.

Olen tullut Makuutetuksi.
Me toiwomme hänen ei tieltäwän suostumustansa.
Sitä enemmin, tuin hänellä on wähimmin wnlit-

tumista.
Me osoitimme Teille rehellisen aikomuksemme . . . .

Mutta tämän yrityksen onnetoin päätös.
Minä määräsin woiton laiwaamisesta Lomet'illä

kaytcttäwätsi tähän.
Jos hän olisi ilmoittanut häwiönsä (antanut omai-

suutensa altiitsi lueltamiehillecn).
Oikeudet eiwät olisi tunnustaneet hänen wclkomis-

tansci enemmätsi kuin. .
. .

Ell'ette Te natisi hywälsi wapauttaa meitä kaikista
waatimutsistll-

Se on tärkeä että saamme sen tietää.
Tällä yrityksellä. . . .

Me tulemme saamaan se lain tantta.
Se on maan wiimeinen täytymys, joka on woinut

pakoittaa meitä ryhtymään semmoisiin toimiin.
Jos meillä ei toista walitscmista ole.
Minä olen antanut Teille taitt! nyt mainitut se-
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litytsct, Teille kurvailleikseni ystäwieni surkeaa tilaa.
Herra ....jota jättää tämän kirjeen ja tuntee

sen sisällön.
Niin kuin myös muutkin asiamme.
He tulisiwat kärsimään paljon.
Neuwoitellatsccn jv yhdistyäkseen niiden toisten osal-

Listen kanssa.
Ei mitään waiteutta tule nostettawatsi.
Me olemme heittäytyneet taittein muiden welkojiem-

me nuhteisin.
Kosta se on ehdottoman tarpeellista wälttäätseen

hywin suututtawia seurautsia.
Kaikki tämä antaa minulle suuria waatimutsia Tei-

dän myöntywäisyyteenne.
Minä tirjoitin Londoniin saadakseni tietää missi

minä moisin löytää häntä.
Niin sopimattomalla ajalla.
Ensin täytyy hänen pysyä kiellossaan.
Maatien lujasti asian loppua.
Tämä wastaus on maan kertominen siitä mitä hä»

wiimeiseösä kokouksessa suullisesti on selittänyt meidän
(herrallemme). . . Ile.

Onettomassa hawiössä entisen taloni ....n asiois-sa, toimitti hän niin, että hän nimitettiin yhdeksi meidän
päättämistä hoitajistamme, ja neljässä wuodessa on hän
käyttänyt kaikkia keinoja, jotta hiidmlainen ilkeys on
Moinut tetsiä, wairuatlltseen ja msittaatseen minua.

Minä tulin patoitetuksi tawan-mulaisella omaisun-
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tmi alttiiksi-annolla wcllamichilleni etsimään talien suo-
jelusta.

Ia sen kautta olen aiwan nyt saanut itsenäisen
wapauden wclkojicni Hirmu-Mallasta, Mastoin heidän
lomaa Mastnstelemistaan.

Ia suureksi harmiksi. . . .lte, joka oli etewin syy
siihen iltcään wainoon, jota olen ouncttomuudeösani
kärsinyt.

Hänellä ci ollut mitään oikeutta omaisuuteeni.
Te luaihcttelitte kirjeitä suoraan minun kanssani. ,
Kosta hän siinä asiassa oli ääneti, olisi minun pi-

tänyt Muroman häntä.
Ia minä olisin Mälttänyt sitä suurta wahinkoa, jo-

ta sittemmin olen kärsinyt luottamuksesta, kuin minullu
oli häneen, ja jota hän ei ansainnut.

Tätä on minun Maitea selittää, ajatellessani. . . .
Nätninti josta häwitiu wiimeistutin pennin, jolla

siinä olin osallisena.
Syytä emme tarMitse taas kertoa.
Asioitemme onuctoin tila, johonalinomaiset Mastoin-

käymiset omat meidät saattaneet, ei salli meitä tällä het-
keä maksamaan sitä.

Waikt'ciwät nykyiset toi Moni ole loistawia, eiwät
ne kuitenkaan ole semmoisia, ett'en woisi toiwoa tulewani
tilaisuuteen kohta maksamaan Teille suoritettawan, jonka
jään Teille welkaa.

Sanottiin nämät taluamt (tämän omaisuuden) tu-
leman jätetyksi meille.
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Mutta kosta herrat . , . .omat waatinect meiltä
samoja, Mastoin odotustamme, niiu esittelimme heille
myydä

.
.

. .julkisessa huutokaupassa.
Semmoiseen armoon, jota woipi olla lohtullinen.
Me näytimme hänelle loko nsioitemme tilan.
Me teemme sitä siinä Makuutuksessa, että ....
Näitä asian-haaroja täytyy ajatella.
Tämä on paikalla Teille selittämä 10 °/„:n croitut-sen, ja jos Te sen tähden waaditte ....
Hän on lähettänyt minulle asia-kirjat.
Hän uskoo tappion tuleman siihen ja pelkää kai-

ten menemän hukkaan.
Siitä en Moi Misscydellä lausua ajatustani.
Hän ei millään muodoin ole tarkka tirjecn-was-

tailija.
En kuitenkaan woi olla muistuttamatta, että.
Joka ryöstäisi meiltä kaiten toiwon menestyksestä

täällä paikalla.
Waitt'cmme woi Maalia Teidän myötätuntoisuutta.
Me toiMommc ja miclistelemme itseämme, että Maan

tätä nykyä olemme pulassa.
Me olemme Makuutetut että me mietinnön ajallasaamme kyllä Maroja tyydyttääkscmme kaikki, joilla on

meiltä saamista; kyllä perustuu paljon siihen, kninla
Etelä-ameritalllisct asiamme päättymät.

Me panemme muistoon Teidän tahtonne nähdä
tämä asia kohta päätettynä.

Panematta watawuutenne-waaraau.
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Tämä pidätti minnci ryhtymästä toimiin lunastaal-
seni kaikki Teidän tratanne (wetselinne).

Minä mainitsen tämän osoittaakseni Teille, että .
. .

Se ei tapahtunut jollakulla aikomuksella autan Tei-
dän heittää omaisuutenne swaianne) tahi nimenne alttiiksi.

Wailka olen onneloin, niin kuitenkin laitti, jotka
minua tuntewat, wapauttawat minua semmoisesta teosta.

Teidän kirjeenne sisälti poikkeuksen niistä ehdoista,
joihin suostuttiin herran ja minun wälillä.

Monessa kohdassa epäisin minä tätä oikeutta.
Me olimme taipnwaiset suostumaan tähän tuumaan,

mutta likemmin neuwoitellessamme. . .
.

Kirjeessään hän ei maininnut erinäisiä tohtia suos-
tumuksesta Teidän ja hänen wälillä.

Semmoisessa tietämättömyydessä en Moi olla le-
Mollinen.

Me tulemme Teille kiitollisuuden metkaan, jos tah-
dotte koettaa. ....

Tehdäkseni tätä Teille selwäksi, olisi tarpeesta että
ilmoittaisin Teille tilasta siinä asiassa.

Pitäisi tarkoin ajatteleman, että ....
Minä osoitan Teidät mainittuun lirjeesen, josta

Te näette minulle määrätyn ehdon olleen wakawan.
Kysymys, jos meidän tulisi jättää laitti omaisuu-

temme hoitajille (turatorillc), lytättiin päätettäwätsi myö.
hempään tilaisuuteen.

Jota patoitti meidät häwiöön (omaisuuden altiitsi-
antoon weltojille).



64

Minä olen nyt näyttämä Teille toteen, ett'ei tuo-
kaan minulta puuttunut luottamusta Teihin.

He saawat täyden kuitin, jos maksamat .
. . L:aa

ynnä antamat wahwistntsensa .
.

. L:lle.
Warat, jotka owat jälellä jacttamitsi.
Hän ei ole siihen waötannut ja tuskin johonkuhun

kirjeistäni.
Me odotamme Teiltä täydellistä kuittia.
Se olisi meiltä hywiu määrin tehty, jos mc Kiel-

täisimme ystäwiämme auttamaan meitä laiwammewarns-
tamiscssa, kuin toiset owat waatimuksiansa tehneet
siinä.

Todellinen armo.
Täytymys pakoittaa minua siihen; muntoin en olisi

wniMannut Teitä tästä asiasta.
Minä toiwon tulewaisnuden näyttäytymän Teille

onnellisempana.
Rehellisyys ja luottamus sturaawat aina toisiansa,

ja mc toiwomme, kirjeemme . . . p:sta annettua Teille
todistuksen tahdostamme saattaa Teille kaikki se helpotus
knin me olemme woineet, Teidän toimittaneen maksun
herra. . . .n täydelliseksi tyydytykseksi.

Teidän osallisenne (yhdysmiehenne) »valittamat kir-
jeemme ....p:stä sisältöä, jonka tunnustamme oleman
kirjoitettuun liikutetussa mielen-tilassa.

Ia myöskin nyt, tuin tunnemme Teidän ysdysmies-
tenne ystllwällisen täytöksen, emme woi nuhdella itseäm-
me sen kirjoittamisesta.
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Minä surkuttele», että onnettomat asianhaarat omat
katkaisseet kirjecn-waihtomme; mutta minun täytyy muis-
tuttaa, että, jos niin ei olisi tapahtunut, en hywäksi
olisi katsonut taftcia, jolla Te esittelctte....

Tämä lamea selitys, toiwomme, puhdistanee meitä
Teidän nuhteestanne.

Me woisimme yhdellä sanalla toteen näyttää Teille,
että'se maan mallassamme on ollut maksaa Teille 40
prosenttia wähemmän tuin Te olette saaneet.

Jota emme kuitenkaan, kiitollisuudesta Teidän meille
emien osoitetuista almustanne, ole tahtoneet.

Me olemme rehellisesti maksaneet nlos wiimeiscen
asti mitä meillä oli, pitämättä itsellemme wnhintätään.

Ia me toiwomme laitti meidän ahteroitsemisemme
ansaitseman Teidän kunnioittamisenne.

Mi neljääkymmentä tanppa-taloa on nähnyt itsen-
sä paloiteltuna lopettamaan maksamisiansa.

Muutamat omat joutuneet häwiöön lowieu aikojen
tähden.

Luultawllsti lienette saaneet kuulla, että herrat. . .

eilen lopettiwat maksamisiansa.
Totisesti (meidän testeu sanottu) on syyni se, että

olen kuullut pahoja tultupnheita (sanomia) talosta . . .

Te saatatte minut kiitollisuuden weltaan salmessan-
ne minulle, jos jotakuta heistä puhutaan ja Te woitte
M makuutetut, että waroisuudella käytän ilmoitustanne.

Sitte tuin melkein tailticn weltamiestcn alatirjoi-
lutset on saatu suostumuksella hoitantoon, jota oli esitel-
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Ty järestämään talon asiat, niin osoittaatse mahdottomuus
saada muut (alalirjoitutset) kirjassa määrätyssä ajassa,
koska muutamat osalliset Brasiliassa eiwät ole antaneet
kyllä laweita waltatirjoja täällä oietuille asiamiehilleen.

Seurauksena siitä nähtiin Malttamattomasti tarpeel-
liseksi tlliwlllitua konkurssi-toimitukseen, yksinäisenä keino-
na, jonka kautta oikea ja laillinen, wapauttaminen. moi-
täisiin saada.

Enimmin tyydyttämällä helppoudella sain täydellisen
wapautukseni wanhoista asioista ja entisistä hämmenty-
neistä suhteista.

Heitä lähinnä olin se, jako yhdenmukaisesti sai suu-
rimman jako-osan.

Niinä waadin että jako on tapahtuma yhdenlaisten
perustusten jälteen, welkamicsten kesken.

Minä saan ilmoittaa, että waadin kaikissa kohdissa
tarkimman tutkimuksen.

Minä toiwon Teidän ei tieltäwän suostumustanne
siihen.

Hän olisi siis toisille weltamiehilleen maksamu
jäännöksen.

Tällä taMoin ou hän, parhaalla tahdolla, tehnyt
talkit tyydyttomitsi, joille hän oli metkaa; silla jokainen
katsoi itsellänsä saamisellaan oleman Malta etu-oikeuteen.

Niillä, jotka toisten tantta häwittäwät, on kyllä
syytä walittaa.

Minä olin wähintllkin odottanut 60°/«.
Minä pidän Teidän maatumiksenne pyhänä.
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Näyttää niinkuin jotakin saataisiin takaisin.
Meitä ilahuttaa woida ilmoittaa, että olemme wa-

hingotta häwiöissä Pohjois-Europassa; me toiwomme
saman asian-laidan oleman Teidän kanssanne.

Menneellä wiikolla oli meillä herrojen. .
. . n Li-

tuerpolissll häwiö, jota meihin lostee waan sillä surtut-
telemisella tuin niin yleisesti tunnioitettu talo saattaa.

Suureksi iloksemme tuulemme Teidän waan wähän
häwittäwän nykyisin tapahtuneissa hämiöissä. . . . ssä,
joiden joukossa pahaksi onneksi myöskin on herra. .. .

...n maksamisen-lopettaminen tuli tänään tunne-
tuksi Pörsissä; sanotaan talon Meltojen nouseman 600,000
P:aan ja oleman parhaastaan, Pariisiin (kauppaloille).

Me olemme saaneet tietoa herra ... n Amsterda-
missa maksamisten lopettamisesta.

Paljon häwiöitä tapahtuu jota päiwä.
Luottamus on monenlutuisten häwiöiden tähden sor-

rettu; näiden joukkoon luemme myöskin ystämiemme...,
joiden kanssa pelkäämme Teidän oleman asioissa.

Wlllitettawasti on häwiömme ratkaissut yhdistyk-
semme Teidän armollisen talon kanssa; mutt'emme kuiten-
kaan epäile Teidän hymäu-tahtoisesti suostuman siihen
mitä Teiltä pyydämme.

Heidän Melat ja wahwistulsct nousemat, kuten sa-
notaan, hywin lähelle 1,200,000.Frc'ia.

Mc ilmoitamme Teille nämät asian-haarat sitä la-
weammin, kosta tahdomme sen kautta näyttää nuhtei-

>!
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tänne Määriksi; että muta olisimme Teille lähettäneet lm-
hemmän tuin toisille welkojillcmmc.

Tämän syytöksen pidämme ihan perättömänä.
Te olette saaneet maksun samassa suhteessa kuin toi.

setkin.
Luullaan heidän antaman waan 10 prosenttia.
25 prosenttia.
40 sadalta (prosenttia).
Huolimatta tappiosta, jota kärsimme, matuutanum

Teitä myötätuntoisuudestamme onnettomuudessanne, ja
toiwomme asioitenne todellisen tilan ei oleman niin huo-
non, tuin meillen ilmoitetaan.

Mutta toiselta haaralta saamme tietää Teidän talon
Harmosta, joka, niinkuin Te woitte helposti ajatella, oli
meille hywin odottcinmtoin.

Riidan-alaisia asioita.
Päa-wäitös (kirja) ynnä muut kirjat herraa . . , .

wastaan owat tulleet lähetetyiksi Charlestonista.
Hän on esitellyt, minulle jättää nämät paperit... n

waatimusten häwittämisetsi, ehdolla että jci'an hänen kans-
saan sen summan, tu nyt jääpi jaettawatsi.

Te näette, toska
.

. , , n waatiumtset owat tul-
leet mitättömiksi, Teidän waatimutsen oleman etuisempaW
luin toisten.
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Minä olen antanut asian-ajajani tuttia nämät
kirjoitukset, ja hän sanoi niissä (niiden) olewcin kyllätsi,
saada ....n waatimus kielletyksi.

Hän kehoitti minut wetamään asiaa sowinto-oiteu-
teen ja sanoi minulle 150 fr. wissisti peittämän kustan-
nukset (riittämän kustannuksiin).

Se on nyt Teidän mallassa sanoa, jos minun tulee
suostua sowintoon tailta jatkaa riita-asian.

Myöskin on tarpeellista, että kaikella mahdollisella
turmilla saan mustauksen.

Ett'ei aika oikeuksissa tulisi laiminlyödyksi, eikä
, , . n waatimus saisi laillista woimaa siten.

Saamistamme Hampurissa emme moi tarkemmin
määrätä; se on ilmoitettu 4200l» ft:in (markan) paikoille,

Asian-ajajllmm' siellä paikassa on ylsi parhaimpia;
nimensä on ....

Minä en saa tietää mitään missiä häneltä.
Waikta olen pyytänyt häntä ihan selwästi sano-

maan minulle, mitä minä woin odottaa siitä.
Jos Teillä siellä paikassa on joku ystäwä, niin

moitte pyytää tätä meidän puolesta hänen kanssaan pu-
humaan asiasta.

Täytyyhän jotakin siitä tulla.
Minä lähetän Teille pääkirjoituksen, ensimäisessä

luotettawatzsa tilaisuudessa.
Nämät omat kaikki ne Marat jotka hänellä omat.
Herrat ....omat ainoat jotka siinä omat ilmoit-

taneet saamisia.
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Minä tarwitsen nyl Teiltä todistuksia ....M,
tahi osoitusta keinoihin, joilla woisin niitä saada.

Jota wapautti tämän wiimeisen laitvan ja waitut-
taa sen päästämiseen.

Te saatatte minut suureen kiitollisuuden welkaan antacc,.
sanne minulle luotettawimmat walistutset kuiu woitte saada.

Herra .... pyytää Teitä hywäntahtoisesti lä-
hettämään hänelle kopion Teidän rätningistä .... n
kanssa.

Jota ei Möisi käydä laatuun erinäisten asianomaitz
ten suostumuksetta.

Päättätllätte tämä kysymys (asia).
Se on minulle aiwan mieleen, että tämä lopettaa

riita-asian.
Minä olen kirjoittanut asian-ajajalle että heittää

kaitti riita-toimet silleen (herteää toto riidasta).
Tilasta, jossa asia on, olen wiela tietämättömyydessä.
Olen kuulustellut tästä asiasta taitilla haaroilla,

mutta näen mahdottomaksi saattaa sitä päätökseen.
He sanowat »vehnän (nisun) tulleen ranskalaiseksi

omaisuudeksi.
Teidän tataniaritkonne täytyy siis aina kestää.
Valantehneiden wälituupittclioide» todistuksia.
Asia oikeuden edeosä ajettua, päätti oikeus, että lum-

pitin riitamies on saawa osansa maitta markalta sitäsummaa, joka on jälellä jacttaiuaksi.
Hän näyttää warsin ajattelematta ryhtyneen siihen

asiaan.
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Hän kirjoitti meille, että lasti wielä oli riidassa
Hallituksen kanssa pienemmästä tullista, joka oli tum-massa silloin tun laiwa otettiin tatawarittoon.

Kun ....hywin tiesi ... n ei ryhtymän hä-
nen tuumaansa, keksi hän keinon saada heidät antamaan
laiwan jättämisen-todistus ...lie.

Josta oli noin 100 P:an säästö.
Tämä on Maan wähäinen osa tämän turjan petoksia.
Tamara-tirja on hänen käsialansa.
...n todistus, häneltä allekirjoitettu, ja Teidän

kirjoittama, ....päiwänä.
Tämä kirja annettiin Malatta (walaa tekemättä).
...n selitykset olisi Kanslia-oikeus pitänyt täy-

dellisinä todistuksina, ell'ci useissa muissa hänen malalla
wahwistetuissa Mustauksissaan olisi ilmaantunut ehdol-
lisia walhcitll.

Tämä on maan tyhjä tultu-puhe.
Ne kirjat, jotka wahwistawcit asian.
Se on minulle mieleen että jotu toiwo näytäytyy

saada takaisin osa meritanpan lainaa (merikauppa-lainan
rahoja, pääomaa, summaa) . . . stä, jos Te
woitte saada ...n waatimutset mitattomiksi, minkä
lainoppinut, jolta olette neuwojo, kysyneet, näyttää pitä-
wän mahdollisena.Teillä on mataa suostumukseni palkita riita-asian
kustannukset, niinkuin myös käydä sowinto-oiteuteen ...n
kanssa, kaikki osallisten YZtäwieni hywäffi.

Minä toiwon sentähden tämän asian hywästi päät-
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tywän, ja liitän Teitä Maisista ilmoituksista ja hywäu
tahtoisista ahleroimisistanne.

Sentähden on ajatukseni se, että oikeuden tayntim
tässä tarkoituksessa tulee ruweta häntä wastaan.

Muutoin, jos tämä asia tulisi tuottamaan wnhim
toa, woisi syyttää minua huolimattomuudesta tun en mukc,
olisi ryhtynyt ystäwicni hywätsi tarpeellisiin toimiin.

Se tulee pait sitä tuottamaan sen edun, että il
miin saadaan, jos hänen wäitötsensä owat järestytsessn,
ja että näkyy, jos tappio on niin syntynyt tuin hän sano».

Ia ett'ei mitään petosta Moi tapahtua.
Hän sanoi itscllänsä ei oleman ketään täällä, jotci

woisi pyytää rupeemaan takaukseen hänen edestään.
Mutta ennenkuin ryhdyin tähän toimeen, neuwoit

telin asian-ajajani Kauppa-oikeudessa kanssa luullakseni
jos se olisi la'in mutaan.

Hän wastasi minulle, ett'ei minulla olisi oikeutti!
waatia semmoista takausta.

Tämän keskustelun jälleen, jonka ilmoitan TeilK,
katson parhaaksi jättää toistaiseksi laitti toimet tunneö
saan Teidän wastautsenne.

Minä odotan Teidän käskyä, kuinka miuun tulee tehdä,
Me olemme näyttäneet edellämainitun tirjcen asicm-

ajajoillemme, jotta näyttiwät kummeksiman sitä että cpäi-
limme herrojen ...n laillista edeswaotautsen welwol
lisuutta (wähintätin oikeuksien edessä tässä waltatunnaösa),
jos tätä tohtaa (edeswastausta) hettetsi woitaisiin ewätö,

Me olemme sentähden päättäneet haastaa (paidata)
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yllämainitut herrat oikeuteen (lain eteen); kuitenkin tah-
domme ensin antaa Teille siitä tietoa ajassa, tost'cmmc
mielellämme ryhdy toimeen, edeltäkäsin kuulustelematta
Teitä siitä.

Siitä uutterasta osasta, tun olette ottaneet pitkällä
sessä riita-asiassani, uudistan kiitokseni.

Tätä asiaa on niin kauan pitkitetty, ja oikeuden pää-
tös niin usein lytätty toiseen aitaan, että olen kyllästy-
nyt sillä waiwnamaan ystäwiäni.

Minä saan sentähden rukoilla Teidän ystäwällistä
walittämitztä, että se päätöksen saamisella oikeuden puo-
lesta, (yhdellä) tawallll tahi toisella, kohta ja täydelli-
sesti tulisi päätetyksi.

Me olemme puhuneet ..
n wälikaupittelioiden

kanssa, jotta eiwät epäile että se laiwaus-kirjan (lounäs-
semcntin) reunaan merkitty ehto on tnllnt kirjoitetuksi en-
nen tapteinin allekirjoitusta; jos tahdotte siis lähettää sen
meille, niin se lähetetään Teille takaisin tarpeellisen todis-
tuksen kanssa. Ell'ette woi antaa pois kappalettanne,
niin hantimme Teille woimallisimman todistuksen knin woi-
dlllln saada, mutt'ei se woi tulla niin selwätsi, tuin jos
se olisi annettu laiwaus-lirjan päälle.

Herra . , .

~ jonka kanssa puhuimme näistä pu-
heen alaisista paperista (kirjoista) ....

Hän makuutti meille niiden oleman nyt parhaassa
järistyksessä, niin ett'eiwät Teidän watuutus-miehct woi
tieltä» torwausta ... n tappiosta, jota Teidän on heiltä
waadittawa.
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Me olemme panneet muistoon mitä olette meille
sanoneet suostumuksesta, jota on tehty osallisten (asian-
omaisten) kesken New-Örlean'issa.

Mutta tämä asia ei kuitenkaan ole tärkeä.
Tämä rätninti näyttää meistä oleman oikea, mutta

se tulee kuitenkin likemmin tuttittawatsi.
Siinä järkähtämättöminä ett'emme, saamatta tyy-

dyttäwäisiä selityksiä, Moi . .
.

Jos lain apua tarwitaan, niin me ....
Nyt wasta olemme woineet hanttia itsellemme laitki

asia-kirjat, jotta omat tarpeelliset asettaaksemme Teidät
tilaan laillisesti Meltoa (waatia ulos) meidän saamiset.

Me luotamme Teidän ystäwälliseen huoleenne että
sillä tahi tällä tawoin järestytseen saatatta tämän riidan-
alaisen asian.

Niin että kauemmin ei pidätetä pois näitä meidän
rahoja (emme jää taipuusen).

Ia me toiwomme Teidän tälle asiallen omistamanne
parahan tarkastuksen.

Herra N . . . Mainaan testamentin (peru-säätötsen,
määräyksen) täyttäjät (täyttäjät, toimeen-saattajat).

Rumeta sowintoon (tehdä sowinto-jato).
Panna (panettaa) tataw aukkoon.
Kenties olisi paras, koettaa saada sowintoon Teidän

kanssa hywälla.
Minä toiwon hantituiden kirjojen asettaman oikeutta

tilaan woida ryhtyä riita-asiaan herraa ....
wllstaan;

mutta oikeuden-käynti täällä on hidas stcmwan testawä).
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Asia käypi niin joutuisasti tuin oikeuden temput
salliwat.

Minä työtsentelen saadakseni maksua Teidän meri-
tcmpan lainakirjasta S:t Johnin päälle; mutta, kafttei-
nin osattaan (yhdys-miehen) häwiön ja hänen oman wa-
mttomuutensa tähden, en Moi mitään saada aitoin muu-
ten kuin Amimalitunnan oikeuden kautta, jota tulee mat-
taan-saattamaan wiiwytettä ja wielä enemmän kustan-
nusta ja waiwaa.

Te olisitte woineet itsellenne maalia (säilyttää) tai-
ten oikeutenne torwaustoimiin meitä ivastaan,
matto, (mättä)

Häwiöitä (konkursseja).
Tämä mies hantti itselleen herra ...n kautta

kyllä suuren luottamuksen täällä saadakseen kotoon las-
tin, jonka lähti wjemään Hawannaan; sm siellä «lyö-
tyänsä, purjehti hän 20 p. Heinäkunta salaisesti Haw-
reen, aikoen pettää lasti-tawaroiden omistajat, pidättä-
mällä muta itselleen rahat, jotta näistä heidän tawa-
roistaan sai.

Jos hän on lähtenyt kaupungistanne matkatatseen
johonkuhun toiseen paikkaan Ranskassa, niin lähettäkää
kirjat hänen perästään, panettaaksenne hänet kiinni.

Minä pyydän, että häntä wainotaan suurimmalla
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ankaruudella ja ett'ei wähintätään sääliwäisyyttä häntä
tahtaan osoiteta ennenkuin hän on maksanut tueltansa.

Te olette toto tämän asian ajaneet oiteimmin ja
wiisaimmallll tawoin.

Minä olen makuutettu ett'en, ilman sitä tiiruuta ja
intoa jota olette (puoleltanne) osoittaneet, koslaan olisi
penniäkään saanut herra .

.
, lta.

Apujen (palwelusteu) tarjoomincn, kiitoksia, es-
telytsiä (auteelsi-pyyntöjä), siewistelemisiä ftw

wehoytsiä) j. n. e.
Se ilahutti meitä sangen paljon saada tuulla Co°

met'in onnellisesti tulleen; tämän miellyttämän tiedon
saimme myöskin herra .... n tantta.

Ia me uskomme taiten toiwon oleman, että tämän
llliMan matta tulee Teille sangen edulliseksi.

Jos se toisi puumulia Teidän rälningillen, tulette
sillä tekemään hymää kauppaa.

Ottakaatte (wastaan) sydämmellinen kiitokseni siitä
ystäwyydestä ja anteliaisuudesta, tun olette osoittaneet
minulle tässä tilaisuudessa.

Minä kiitän Teitä siitä etuisuudesta asioissa tun
hywäntohtoisesti olette minulle osoittama, ja olen mic-
leisesti täyttämä laitti tilaisuudet pultita sitä.

Tämä asianhaara olkoon puolustuksekseni.
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Minä m epäile kaikkien talonne (yhdyomiesten) aja-
tuksien olewan yhtäpitäwiä ininun ajatusteni kanssa (mielii
piteisini suostuwan ja yhtywäu).

Minä olen niin kauan tuntenut heitä, että olen
warma siitä että kunnia ja rehellisyys aina johdattamat
heitä.

Toiwotzsa että sydämmcllisemmin tuttawitsi tultuam-
me .. .

Meillä on ollut huolena hanttia Teille kaikki asiat,
joita olemme tawanneet.

In, liikaa sanomatta, teemme aina mielellämme sa-
malla tatuoin.

Minä pyydän Teitä luottamaa» siihe», että ole»
tetewä kaikkia watuuttaatseni itselleni Teidän luottamusta.

Ia jos Te huomaatte jotakuta, jota lupaa etua,
niin woitteolla wakuutctnt, että kaikilla tawoin olen ah-
teioitsewa hanttia sen Teille.

Sallitaate meidän taas saada pyytää Teidän yötä-
Wallista wälittämiotänne, ja älkää pahaksi panta uudis-
tettua pyyntöämme ett'ctte laiminlyö mitään, tn woipi
saattaa toiwotuu perille.

Mc jätämme ymmärrettäwästi Teidän omalle arwos
lelulle määrätä ne toimet, jotta tähän tarpeelliset omat.

Ia täydellisesti waliiutettllina Teidäu taipuwaisuu
dcsta, parhaalla taidolla auttamaan meitä.

Me edeltäkäsin kiitämme Teitä nöyrimmästi, ja
olemme ....

Kenties tuttawuutemme ei ole kyllä ystäwällinen
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taitaatseen waltuuttaa minua aiottuun pyyntööni, ru-
koillessani Teidän apua ja wailutustanne asiassa, jota
on hywin tärkeä minulle todella, mutta luulleni e! äi-
män waitea Teille.

Mutta minä luotan Teidän tunnettuun awllllisuu-
teenne ja kohtuullisuuden tuntoonne, ynnä toiwon siis
woiwani saada anteeksi siitä waiMasta kun Teille mat-
kaan saatan.

Ia että tunnioitcttawan ystäwämme ...n puo-
lustus, jonka neuwo etenkin on saattanut minut käänty-
mään Teihin, woipi miellyttää Teitä siihen asiaan, jota tar-
koitan, ja saada Teidän hywäntahtoiscn tarkastuksenne sille.

Jonka Te hywyydcstä lähettäneitä minulle herra
...n tuwcrtin sisässä, annettuanne Meisen Poliisin mi-
nisterin kirjoittaa (wahwistus-uimcn) sen alle.

Makuutuksella että olen iäti Teille kiitollisena tästä
awusta.

Paremmin tuin minä woin kirjeellä, on herra . ..
Teille sclittäwa mitä keinoja minulla on woidatseni edulla
edistää kauppa-toimia, jotta luulette saattaman molem-
minpuoliseksi hyödyksi.

Tulewan lunn kuluessa odotan hnwin saada nähdä
Teidät Hawressa, ja minulle on mieliksi jos woidaan ryh-
tyä uuteen asiaan molemminpuoliseksi hyödyksi.

Jos taitoani siihen aitaan tulee, tulen kenties käy-
mään pikaisesti Teillä (Teitä katsomassa), etenkin jos
woitte ilmoittaa minulle pienen tuumittelemisen, jolla
taitaisin peittää matkan tuluugit.
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Se olisi minulle hywiu hupaista, joo saisin kunnian
nähdä Teidät täällä, ja tilaisuuden tulla likcmmin tutuksi
Teidän kanssanne.

Ia minulla on suurin halu woida palkita se Teille.
Minä rohkenen pyytää samaa ystäwyyttänne edel-

leenli.
Ia rukoilen että Te annatte uuden osoitteen sitä,

sulkemalla minut niiden ystäwienne suosioon, jotka täy-
tuät tässä paikassa lastillaan Amerikasta.

Jos jotakin edullista tarjoutuisi, en laiminlyö mi-
tään tilaisuutta siitä Teille kohta ilmoittaakseni.

Ia minä watuutan Teille, että se on olewa mi-
nulle hnwitsi puolestani tehdä tirjeenwaihtomme setä mie-
leiseksi että hyödylliseksi.

Se on meistä paha, että tähän asti niin wähän
olemme woineet palkita Teidän ystäwällisiä ahteroitsemisia
meidän edestämme; se olisi meille erinomaisen mieluista
ketsiä keinoja niitä kostamaan, ja me toiwomme kirjeen-
vaihtomme kestämisen, walmistawan tilaisuutta siihen.

Meidän puolesta ei mitään ole pnuttnwa, saadat-
scmme tämä asia niin hywäksi tuin asianhaarat sallimat.

Uudella laitoksellani ei ole wielä tähän asti ollnnna
yhdistyksiä Teidän paikassanne, ja ilahuttaa minna sen-
lähden tämä tilaisuus ruweta ystäwällisccn yhdistntseen
Teidän kanssanne.

Täytyy luitcnti odottaa sopiwampaa tilaisuutta altau
osioitsemisiamme (tanpittelemisia) (Teidän kanssa) yhdessä.

Sillä wälin olen ilmoittanut weljilleni New-Uor-
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tissci Teidän nimenne, ja olen Makuutettu että on olewl,
heille lliwan mieleen aita ajoin saada ilmoituksia Teiltä
kaupan tilasta Teidän paikalla ja täyttää Teidän apuanne,
milloin he löytämät syitä siellä rumeta johonkuhun (tuu-
mittelemisecn).

Te Moitte luottaa, tunnioitettawa ystäwä, minun
hywään tahtooni aina olla Teille hyödyksi, kun Maa»
woin, ja uskokaa minun aina pitämäni etuanne muis-
tossa (aina muisteleman sitä).

' Se olisi sangen paljon ilahuttanut minua täällä
saada olla Teille aMutsi, jos se olisi woinut Teitä hyödyttää,

Minä katson sen tarpeettomaksi Makuuttaa Teille,
kuinka mieluista se minulle olisi saada lamata Teitä kun
Te käytte paikassamme; minä toiwon Teidän ei nmjas-
tuman (oleman majastumatta) enää raMintolaan . . . ~

Maan pitämän hymänänne Muotcen luonani.
Oltaattc Mllkuutettuna, että minulla totisesti on samn

halu kuin Teillä saada toimeen asioimis-yhdistytsen kes-
kenämme (toistemme kanssa).

Tämä etuisuus on hywin mieluista minulle, ja minä
en laiminlyö mitään, näyttäätseni Teille, että minä sitä
ansaitsen.

Toiwossa että tottumukseni kaupan-asioissa yleiseen,
ja etenkin Itämeren-kaupassa, MMuuttaa minua Teidän
luottamuksenne osallisuuteen (luottamukseen ja osakkaaksi
määrättyjenne . . . kanssa).

Siitä talosta en Teille sano mitään.
Se minua totisesti ilahuttaa kuulla, että hänellä on
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toiwo yleisesti tehdä hyMiä asioita, ja setin on olcwa
minulle mieleen saada tuulla/ että ne toimitntsct, joita
hän on tehnyt Teidän omasta puolesta, owat onnistuneet.

Jonka kanssa minulla nykyisin oli sangen mieleisiä
yhdistyksiä.

Nykyjään lausumme Maan suurta huwitustamme siitä,
että tämä tilaisuus tarjoutui meille ruweta Teidän tunnioi-
tettawan talonne kanssa lirjeenwaihtoon, jonka toiwomme
tuleman pysywäisekst ja molemminpuoliseksi hyödyksi.

Noudllttaatscni Teidän aikomuksia.
Tosin minulla ci ole wielä syytä odottaa Teidän

erinäistä suosion, mutta toiwon, tämän tirjeenwaihdon
pitemmän kestämisen näytettyä että minä sitä ansaitsen,
rohkeneman! luottaa Teidän waikututseen niin Englan-
nissa tuin Amerikassakin, jotta Teidän ystäwät minun
huostaani uskomat tawaran-lähctytsensä paikallemme (sa-
tamaamme).

Ia minä Makuutan Teille edeltätättä, ctt'ette Te
eiwättä ystäwänne tule saainaan syitä walitutsiin pnnt-
HiMaisesta huolellisuudesta ja tarkkuudesta.

Semmoista luottamusta woifti huoletta osoittaa Tei-
dän ymmärtäwäisyydellenne.

Siitä Teille saattamastani waiwasta tulee minnn
nöyrästi pyytää anteeksi. Jos täällä Moisin olla Teille
hyödyksi, olisi se minulle erinomaisen hupaista saada näyt-
tää Teillcn kiitolliset mieli-alani, ystäwällisen tarkallisnu-
tenne tähden.

Kiitollisuudella muistan minä tätä Teidän luotta-
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muksenne osoitusta, ja Te woitte olla Matuutettuina siitä,
ett'en ole säästäwä mitään waiwaa ollakseni Teille hyödyksi.

Uudestaan saan kiittää Teitä siewästa suosimis kir-
jeestänne herralle . . .

~ jota aina on minulle osoitta-
nut kohteliaisuutta.

Se on aina olewa meille hupaista tarttua jota ti-
laisuuteen wälittömiin asioihin Teidän kanssanne.

Minä pyydän Teitä suomaan anteeksi että waiwacm
niin wähäpätöisillä asioilla, mutta minua on tähän roh-
teuttanunna se mieli-suosio jota niin usein olette lausu-
neet, rouwaa . . . (mammani) ja minua kohtaan.

Jos Englannissa ollessani jotakin sattuisi, jossa
moisin olla Teille hyödyksi (awutsi), niin toiwon Teidän
ei laiminlyömän käyttää minua.

Sanomat Teidän laitoksen edistymisestä omat mi-
nulle aina mieliin lterwetulleita).

Oltaatte edeltätllttä kiitettynä siitä minulta.
Minä tulen Teille suureen kiitollisuuden tueltaan,

jos suwaitsette lähettää minulle ....
Meillä oli kunnia saada kirjeen, jonka Te meille hy-

wäntahtoisesti kirjoititte 28 p. mennyttä kuuta ja jota
sisälti suosiotirjeen meidän molempien ystäwiltä herroilta
. .

. .; näille jäämme äärettömän kiitollisuuden weltaan
siitä että omat tehnynnä kauppatalonne meille tutuksi.

Se on aina olewa meille erinomaisen hupaista
täällä osoittaa Teille mieluisia ja hyödyllisiä palweluita,
ja me teemme täitten tun woimme Teidän lunnioitetta-
wan talon suosiota edespäintin ansaitatsemme, ja sen tanssn
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pitääksemme »voimaosa testäwä ja meille tummallekin
hyödyllinen kirjeenwaihto.

Se olisi meille aiwcm mieleen olla Teille hyödyksi, ja...
Teidän kunnioitetut (kirjeet) 1:ltä ja 25:lta tätä kuu-

ta owat edessäni; edellinen tuopi minulle Teidän ilmoitus-
kirjeen kaupan alkamisestanne (laitoksestanne), johon to-
tisesti toiwotan Teille onnea ja menestystä.

Me olemme suuressa kiitollisuuden Melassa yhteisille
ystäwillemme herroille ....siitä että owat tehneet
meitä tuttawitsi Teidän luunioitettawan talon kanssa; ja
toiwoen useiu löytäwämme tilaisuutta olla Teille hyödyksi,
olemme kunnioituksella olemat ....

Minä toiwotan sydämmellisesti Teidän yksityiselle
laitokselle kaikkea edistymistä.

Me kiitämme tästä erinomaisesta suosion-osoituksesta
ja toiwomme meidän woiwa» palkita sitä samallaisessa
tai missä muussa tilaisuudessa.

Suurella kiitoksella mietistelcmme sitä waiwaa, tu
Teillä on ollut saada tietoja tupakan kaupasta.

Ne kunnian ajatukset, joiden tiedämme Teitä joh-
dattaman.

Minä olen suuresti kiitollinen siitä myötätuntoisiin-
desta tun Te olette lausuneet asioiden menestymisestä,
joihin wast'edes tulen ryhtymään.

Luottakaatte aina, sila pyydän, taipuwaisuuteeni
olemaan Teille hyödyksi.

Se on ilahuttawa meitä jos tilaisuutta ilmaantuu
olla Teille hyödyksi.

,>
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Me luulemme herran . . . .u kohta tuleman tänne,
ja se on olema meille aiwan mieleen täyttää litempää
tiittawuuttll hänen kanssa molemminpuoliseksi hyödyksi,
jos tilaisuutta asioihin ilmaantuu.

Me olemme tarkasti lukeneet ilmoituskirjeenne, jota
seurasi Teidän iunnioitettawna (kirjettä) ja olemme kiitol-
liset niistä apunne tarjouksista mitä olette hywäntahtoi-
sesti meille tehneet.

Me kiitämme siitä uutterasta huolesta kun Te hy-
wantahtoisesti olette osoittaneet tälle asialle niin suurella
menestyksellä, ja se olisi meille aiwan mieleen samanlai-sessa tilaisuudessa tehdä samalla lamoin Teille.

Minä olisin kaikilla tawoin tuin olisin woinut koet-
tanut tehdä hauen olonsa täällä mieluiseksi.

Te löydätte myös tämän seurassa (tähän liitettynä)
muutamia nimi-torttia jotka jätän Teidän ystämällisesti
jaettawilst (ystäwyydelle, jakaa ne) tarkoituksen - mutaisim-
malla tawoin ulos.

Me olemme Teille kiitolliset niistä ystäwällisitztä
mieli-aloista kuin Teillä meitä kohden on.

Se tulee, minulle mieleiseksi saada tietoja Teiltä ja
etenkin Teidän menestyksestä, jota on lämpimimpien ja
wilpittömimpien loimotusten! esineenä (jota halaan kaikes-
ta sydämestäni).

Se on minua ilahuttawa kuulla, jos Te miellytte
tähän esitykseen, ja millä ehdoilla Te suostuisitte siihen.

Kosk'en epäile Teidän tetewän kaikki mitä Maan
woitte minulle hywätsi.
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Ia minä toiwon Teidän hywäntahtoiststi myöty-
wän pyyntööni.

Minä olen nyt luopunut tästä toiwosta ja täytän
ensimäistä tilaisuutta johduttaida Teidän mieleen.

Minä lähetän Teille muutamia nimikorttia ja luo-
tan Teidän hywyyteen jaella niitä, niin myös tehdä
kauppataloni tunnetuksi.

Jos milloin Maan saan kunnian nähdä Teidät tääl-
lä, on st olcwa minulle totiseksi iloksi näyttää Teille,
kuinka kiitollinen minä olen Teidän tartallisuudestanne.

Se olisi minulle hywin hupaista, jos jossakussa
tawaran-lähetytstssännc tänne Moisin olla Teille hyödyk-
si, koska mielelläni haluan tehdä taikti, kun maan woin
edistääkseni Teidän etujanne.

Ottataatte ivastaan suuri kiitokseni siitä että myön-
nytättä minun saada wetää Teidät puolustuksekseni ystä-
wieni luona (niiden luona, jotta ustoisiwat minun rätnin-
gilleni).

Te woitte olla täydellisesti watutettuna. . . .
Kosta totisesti toiwon yhdistytyissäni Teidän ?M.

nioitettawcm talon kanssa näkemäni waatimutstn-muMsen molemminpuolisen luottamuksen perustettuna.
Sillä tawoin on minulla tätä nykyä täysi wapaus

rumeta uusiin asioihin, joka on minulle sitä tärkeämpi
kuin minulla on suuri (lukuinen) perhe elätettäwänä.

Tosi on ett'en aloita suurella pää omalla, mutta
minä mielistelein itselläni, ytztäwieni awulla, olewan
kyllä Maroja toimittamaan jota asian, tu minulle uskotaan.
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Aikomukseni on rumeta toimitus-asioihin (muiden
asioita toimittamaan) niin paljon kuin mahdollista, ja
yht'aikaa tehdä pieniä asioita itseni (omasta) puolesta,
tun sopima tilaisuus ilmaantuu ja siitä oiwallan hyötyä
lähtemän.

Siinä aikomuksessa rohkenen tällä kääntyä Teihin,
Minä ja perheeni olemme Teille jokaisesta minulle

osoitetusta hywästä työstä erinomaisen kiitolliset.
Ajatellessani niitä useita wuosia, joina olemme ol-

leet tirjeenwaihdossa, toiwon luottamuksella Teidän hy-
wantahtoisesti auttaman minua, ja edeskinftäin meille
löytymän monta tilaisuutta edulliseen yhdistykseen keske-
nämme.

Se on ilahuttawa meitä, jos woimme olla awul-
lamme Teille mieliksi.

Kaikissa tiloissa on se meille aiwan mieleen, jos
toimemme Moi auttaa Teidän etua, ja me pyydämme Tei-
tä wllpcillsti käyttämään apuamme.

Jos Te tahdotte kunnioittaa minua asian-toimituk-
ullanne, toiwon minä asioiden paranneen woidatseni (niin
että woin) paremmin onnistua.

Se tekee minut sangen iloiseksi, että tässä asiassa
olen woinut olla Teille amutsi: maiwan siinä arwaatte
liian korkeaksi.

Sallikaatte minun saada, mustaten Teidän hywän-
tahtoisiin loimotuksiin, ilmoittaa minun loimotukseni Teil-
len ja Makuuttaa Teitä pysywäisestä kunnioittamisestani.

Jos jotu sellainen tilaisuus ilmaantuu, olen mielel-
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läni pitäwä sitä Maalissa, kosta olen watuutettuna että
yritys parhaalla takalla hoidetaan, sen Teidän käsissänne
ollessa.

Joka on elähyttäwä kirjeenwaihtomme.
Me liitämme Teitä täten siewimmäoti niistä hyö-

dyllisistä ilmoitulststa joita ne sisältäwät.
Ia jos Te itse olette ryhtyneet tämänlaisiin tuu-

mittelemisiin tekisimme kenties setä ystäwillemme siellä
tienoin että Teille mieluisen työn laittamalla Teidät tut-
tawiffi heidän kanssa.

Jos walistutsia pyydetään Teidän talosta, niin me
mielellämme tahdomme todistaa sen pääajatuksia rehel-
lisyydestä ja kunniasta.

Me toiwotammc Teidän uudelle kauppatalolle kaik-
kea menestystä, ja kun tilaisuus tarjoutuu, koetamme
mielellämme auttaa sen edistymiseksi.

Minä olen wastacmottanut Teidän ilmoituskirjcen
....

p:stä ynnä kunnioitettawcmne.... p:Ztä—,
ja olen Teille kiitollinen ciwun tarjouksestanne, jota mi-

nä sattumassa tilaisuudessa mielelläni olen täyttämä.
Ia tunnustaen Teidän talon herrassa . . . ystäwän,

jonka pidän suuressa armossa, katson itseni onnelliseksi woi-
da puolustaa taloanne aina, niin tauwas tuin maan woin,
YZtäwieni luona, jotka omat asioissa Teidän paikalla.

Alinomaa pidämme itsemme onnellisina saada jatkaa
ystäwyyttä ja kirjeenwllihtoamme Teidän kanssanne.

Minä pyydän anteeksi kaikesta Teille saattamastani
maiwastll.'
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Suosio kirjeitä.
Kunnioitettawat Herrat!
Sallilaatte minun täten saattaa Teidän arwoisaan

tuttawnuteen herra .... Walparaisosta, asioitsija sitä-
läiselle armolliselle talolle ....ynnä samassa hänelle
pyytää täitten apua ja ystäwällistä kohtelemista Teidän
puolesta. Minä olen tauan ollut mainitun talon kans-
sa asia-yhdistyksissä, ja sen uutteruus, wiisaus ja rehel-
lisyys waltuuttaMat minut puolustamaan heitä, täydel-
lisesti ansaitsemina niiden, jotta telewät asioita heidän
paikallaan, kunnioitusta ja luottamusta. Jota awun, jo-
ta Te tulette tilaisuuteen tekemään näille herroille tahi
heidän lunnioitettawalle asioitsijnlleu herra ....Ile, pi-
dämme meille itsellemme osoitettuna, ja iloitsemme tilai-
suudesta saada Teidän ystäwillc tehdä samaa.

Kaikella kunnioittamisella olen uskollinen Palmellanne.
Bordeaur, 4 p. Elot. 1831.
Herroille ....Hawressa.
Kunnioitettawa Herra!
Tätä tuowan, täällä kauppiaaksi asettanneen herra .. n

rohkenen minä Teidän tuttawnuteen esitellä. Hän aitoo
waan päiwän wiipyä Pariisissa; mutta jos hän tarwit-
sisi jonkunlaista apua tahi neuwoa, niin saattaisitte mi-
nut suureen kiitollisuuden wellaan osoittamalla sitä hä-
nelle Teidän tumallisella ystäwällisellä huolellisuudellanne.
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Totisella uskollisuudella olen
Nantes, 8 p. Syysk. 1831.

Kunnioitettawa Herra!
Herra ....n lautta, joka aikoo käydä Rans-

kan maassa, on minulla tunnin Teille laittaa tämän
kirjeen. Herra ....on ilmoittawa Teille siitä litei-
sestä yhdistyksestä, johon olemme ruwenneet, ja minä
luotan erinomaisesti siihen apuun, jonka hän on löytämä
Teidän oiwallisessa kaupan tuntemisessa, ja ... .

(Korkeasti) kunnioitettawa Herra!
Tämän jättäjä on herra . . .

.

, herra ... .n
kumppani, jola itse on ollnnna Pariisissa talon ... .n
yhdysmies. Luultawllsti tulee mainittu herra kauppa-
asioissa käymään Teidän satamassa ja minä pyydän
saada saattaa hänet Teidän tuttawuutcen ja YZtäwyyteen-
ne. Minä tulen Teille suuren kiitollisuuden wellaan
jos Te tahdotte osoittaa hänellen apua hänen mainitun
tarkoituksensa sanduttamiseen antamalla neuwoja, jotta
woiwat saattaa hänen matkalleen toiwotun menestyksen.

Kunnioitettawa herra,
Meidän ystäwällä ja sukulaisellamme herra . . llä,

joka on palaamassa Bordeauxin, sikäläiseen taloonsa ni-
meltä . .

. ~ on aikomus matkallaan wiipya lyhyen
ajan Teidän kaupungissa ja tästä syystä rohkenemme
tällä kirjeellä, jonka hänellä on kunnia tuoda Teille, saat-
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taa häntä Teidän tuttawuutceu jaystäwyytcenne. Mai-
nittu herra täyttänee tätä hänelle tarjoutuwaa tilaisuutta
tehdä Teille tu(nne)tutsi millä asioiden haaralla hänen
talonsa, jonka mc sulemme suosioonne, työtsentelee.

Jos se Teille on mahdollista edistää hänen tuu-
miansa, ja saattaa (joku osa) asioitanne, tuolla mainitun
ystäwän paikalla hänen kauppalansa käsiin, niin tulemme
Teille tästä kaikesta suuren kiitollisuuden welkcian.

Mc tunnustamme kiitollisuudella myös kaiken koh-
teliaisuuden tun Tc osoitatte hänelle hänen ollessaan Tei-
dän luona, ja ruukuiltamme että jokaisen semmoisen min-
kä hänelle osoitatte, pidämme meille itsellemme osoitettu-
na, ja ilolla otamme waariin joka tilaisuuden, olla sa-
malla lamoin Teille awuksi.

Jos herra .
. . ~ ollessaan siellä, tarwitsisi rahoja,

niin saatatte meitä kiitollisuuden welkaan, antamalla hä-
nelle rahaa meidän räkningillc, ja olemme ....

Minä kiitän Teitä siitä suosiotirjeestä . . . Ile,
minkä Te hywäntahtoisesti lähetitte minulle, ja minä
katson itseni onnelliseksi saada tulla ja jäädä hänen kans-
saan tutuksi.

Poikani scmpi olla minuna (sijaisenani) ja minä
pidän itsen! onnellisena jos te hywäntahtoisesti otatte
hänet ystäwienne lukuun.

Jolla kaikissa suhteissa on täydellinen luottamukse-
ni ja jonka, minä kerron sitä mielelläni, pidän toisena
itsenäni.

Minä rohkenen siis sulkea herraa .... Teidän
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ystäwälliseen suosioon, ja Te saatatte minut suuren kiitol-
lisuuden tueltaan, auttamalla häntä yrityksissään millä
tatuoin itse parhaaksi katsotte.

(Korkeasti) kunnioitettawa herra ja ystäwa!
Tämä kirje tulee, toiwon minä, Teidän kasiinne

herra .... n kautta, joka wiimeisessi oleskeli Bruns-
wictissä, New-Ucrsey'ssä. Kassi wuotta sitte oli hän
herrojen . . .

,n kauppa-konttuorissa, jossa minulla oli
kunnia tulla hänen tuttawuuteensa. Minä rohkenen sul-
kea häntä ystäwälliseen suosioonne ja Te saatatte minut
suuren kiitollisuuden tueltaan, jos Te osoitatte hänelle
apua mikä muukalaisen on tarpeen, ja jos Te tuoitte
auttaa hänen tuumiansa, jotka hän itse on Teille ilmoitta-
tva, edistymistä.

Korkeimmalla kunnioittamisella j. n. e.

Tämän kirjeen jättää Teille ystätuäni, herra .
. ~

joka käypi Pariisissa humitukseksensa ja oppiakseen tun-
temaan tätä maan mainiota pääkaupunkia. Minä roh-
kenen sentähden sulkea häutä Teidän ystäwälliseen suo-
sioon, luakuutettunll että osoitatte minulle nytkin ystäwäl-
lisyyttä, auttamalla häntä taitella mitä luieraalle teidän
maassa woipi olla tarwis, ja neuluomalla paitsi muuta
mitä luulette hänelle oleman hyödyllistä, kuinka hän par-
haiten woisi jattaa matkansa. Jolloin lvaan ilmaantuu
tilaisuutta olen palkitsema Teidän huomallisuutta ja to-
tisella uskollisuudella pysyn ....
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Mielistyneenä nuoreen Madeirassa syntyneesen mie-
heen, pyydän hänelle saadakseni paikan jossakussa tont-
tooritzsa, ja tulen Teille suuren kiitollisuuden Metkaan jos
siinä Moitte auttaa minua, olkoon Hawressn tahi jossa-
kussa muussa kauppa-kaupungissa. Hän on ollut eräässä
kauppa-talossa Londonissa ja näkyy oleman hywin luo-
tettaMa. Hän puhuu, kuten nrwata woipi, Portugalin
ja Englannin kieliä.

Antakaatte minulle anteeksi että rohkenin suosioonne
sulkea herra .

. . .; pelkään muka Teidän pitämän sitä
malttamattomuutena (liian aikaisena). Mutta minun tut-
tawuuteni hänen kanssaan on wcmha, ja hänen weljcnsä
omat jo melkein kauan, kuten olen tuullut, tehneet sangen
onnellisia asioita; niillä on suuri armo SaMnnnah'ssa.

Tämä tulee Teidän käsiin tapt. ... n kautta, joka
johdattaa laiwaa Maria. Kosta hän on tuntematon!
Teidän paikalla, saatatte meitä suureen kiitollisuuden wel-
kllnn, jos hänellen hankitte eli neuwotte armollisen wäli-
taupittclicm, joka woipi toimittaa hänen asioitansa.

Me saamme täten saattaa Teidän tuttawuuteen
herra ... n, joka aikoo matkustaa Bordeaur/iin, käy-
däkseen katsomassa weljeänsä herraa . .

~
jonka Te j°

tunnette. Sallikaatte meidän sentähden suosioonne sulkea
tätä nuorta miestä, oleskellessaan Teidän paikalla, ja ai-
taatte Makuutettuna että tulemme Teille suuren kiitolli-
suuden metkaan jokaisesta hänelle osoittamastanne hywyy-
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destä, ja että halaamme joka tilaisuutta, tun tahdotte
meille saattaa, palkituksemme sitä.

Mtäwyydellä ja kunnioittamisella olemme . . .

Meillä on kunnia Teidän tuttawuuteen saattaa mei-
dän torkeasti-kunnioitettawa ystäwämme, herra . . .

~

joka matkallaan Etelään tulee käymään Teidän paikas-sanne. Me rohkenemme hänelle pyytää ystäwällistä koh-
teina Teidän puolesta, ja pnydämme Teitä hywäntcchtoi-
sesti auttamaan häntä kaikissa tiloissa.

Korkeimmalla kunnioittamisella ja uskollisuudella olem-
me ,

Se on meille erinomaisen hupaista saada Teidän
tuttawaksi meidän oiwallinen YZtäwä, herra .

.
. ~ kor-

keasti tunnioitcttawastll talosta: (herrat) .
. . Amsdcrda-

missa. Sangen mieluista on se meille olewa, jos tämä
puolustus saattaa Teidät asian-yhdistytseeu, koska meillä
on warma watuutus että löydätte herrojen . . . ansait-seman Teidän täydellistä luottamustanne.

Jokaisen kohteliaisuuden, lun Te hywäntahtoisesti
osoitatte puolustetullemme, pidämme meille itsellemme osoi-
tettuun, ja aina meidän tekee mieli olla samalla tawoin
Teille awuksi.

Sallitaatte meidän täten saada tehdä Teidät tutuksi
rouwa . .

. llc, jonka puoliso herra . ,
.

~
...stä.

on ylsi meidän erinomaisia ystäwiämme. Ronwa
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täypi tyttarineen Ranskanmaalla toiwossa että matta ja
ilman-alan waihetus tulemat hywästi waituttamaan neitsy
(mamselli) ... n terweyteen. Me tunnustamme ilsel-
lcmme Teille sano,en welwoitetuiksi, jos hywäntahtoisesti
näille rouwas-ihmisille osoitatte kaittea huolellisuutta, mitä
senkaltaiset suhteet waatiwat, ja luottamutsella odottaenti
Teiltä sitä, lausumme jo edeltäpäin sulimmat kiitoksemme.

Me rohkenemme sulkea hänet Teidän ystäwälliseen
suosioon ja pyytää hänelle hywia neuwojanne ja apuanne;
ja koska hänellä muun seassa on aikomus tyotsennellä

talomme eduksi, saatatte meidät suureen kiitollisuuden wel-
kaan, jos Te hywäntahtoisesti teette hänet tutuksi sikä-
läisten etewämpien tauppioiden kanssa ja edistytätte hä-
nen puol(ustamis)tansa toisissa paikoissa, joissa hän aikoo
käydä.

Teidän ystäwälliseen tohteloon saan täten sulkea tä-
män kirjeen tuojan herra ...n.

Se oli meille aiwan mieleen ...n kautta saada
kirje, jossa sulette hänet suosioomme. Hän oleskeli täällä
waan hywin lyhyen ajan ja jatkoi mattansa Pariisiin.
(Me) emme tarwitse sanoa Teille, että me, Teidänti täh-
den, olemme tehneet kuittia mitä olemme woineet tehdäk-semme hänen olonsa täällä mieleiseksensä, ja se on olema
meille hywin mieluisaa, woida tässä maassa olla hänelle
hyödyksi.
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Täten saan kunnian Teidän tuttawnuteen saattaa
herra ...n, joka lähtee Hawresen hanttiaksensa tietoa
ja taitoa kauppa-asioissa. Hänen isänsä, hywin kunnioi-
tettäwa naapurini tahtoo suosiotirjettä häntä wartcn; ja
minä rohkenen siis kirjoittaa tämän Teille, pyytäen Teitä
wapllllsti täyttämään minua samanlaisissa tahi toisissa
tiloissa.

Kunnioittamisella olen

Jos Te hywäntahtoisesti saattaisitte häntä tutta-
wnuteen semmoisten talojen kanssa, jotta woisiwat olla hä-
nelle hyödyksi, tulemme Teille suuren kiitollisuuden melkaan.

Kentiesi woiwat herran ...n asiat Halmeessa
waatia Teidän ystäwällisiä nenwojanne ja apuanne; mo-
lemmat kiitollisuudella tunnustamme, niinkuin myös sen
kohteliaisuuden, jonka Te tahallisesti osoitatte wieraille,
ja aina olemme walmiina palkitsemaan niitä.

Ilmoituksia.
Täten on meillä tunnin ilmoittaa Teille, että me

tänä päiwänä olemme rumenneet yhtiöön (seuraan) har-
joittllllksemme roinasta kauppaa, nimellä ....

Varustamamme ynnä omat pääomamme asettamat
meidät tilaisuuteen antaa laitti tumalliset edeltämatsnt,
joita kohtuullisesti woidaan waatia meille jätetyistä ta-
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waroista, ynnä omistaa taiten tarpeellisen tarkkuuden niille
toimituksille, jotta meillen uskotaan.

Näillä waluututsilla rohtenemme tarjota Teille apu-
amme tällä paikalla ja toiwomme kaupcmtuntemisemme
yleiseen ja kokemuksen, jonka kymmenen wuotta täällä
asuessamme olemme saaneet, watuuttawan meille ystä-
wiemme luottamutsen. Pyytäen Teidän hywäntcchtoi-
sesti tarkastamaan alakirjoitnksinmme ja niitä kauppa-
taloja, jotta mainitsemme todistutsetsemme, olemme

Korkealla kunnioittamisella Teidän
uskolliset ....

....n alakirjoitus ( .
.

. kirjoittaa ....

....n sama ( . .
. . samoin) ....

Semaawat kauppalat antamat meistä liiempia tietoja:
Herrat New-lorkissa.
Herra Baltimore'ssa.
Herrat Londonissa.
Me rohkenemme Teille ilmoittaa, että tänäpäimänä

olemme ruwenneet yhdps-tanppaan nimellä .
.

. ~ jota
yksinomaisesti tulee työtsentelemään toimitusasioilla Länsi-
Intian tawaroissa.

Se olisi meille mieluista, jos imisimme olla Teille
hyödyksi, ja me uskomme tarltuutemme ja kohteliaan täy-
töksemme makuuttaman meille teidanti luottamutsen ja
ystäwyyden ja oleman molemmin-puolisctsi eduksi.

Korkeimmalla uskollisuudella
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Herra . , , . tulee kirjoittamaan
Herra . . , , tulee kirjoittamaan

Aikomus ruweta ainoastaan toimitustauppaan on
saattanut meitä New-Uorkissa perustamaan kauppa-talon,
yhdistyksessä toisen kanssa NeM-Orleans'issa. Me roh-
kenemme siis Teille tarjota palweluksiamme ja makuu-
tamme Teille, ett'ei puolestamme mitään ahkeroitsemista
laiminlyödä, jota woipi olla käsiimme uskottujen asioiden
eduksi.Mielimme täyttäydä toimitusasioissa turvallisten pe-
rustusten jälteen; ja kosta meillä un lyllätsi waroja,
olemme aina walmiit myöntymään tumallisiin edeltämak-
suihin uskotuista tawaroitzta, kohta tuin ne omat käsis-
sämme, tahi me olemme wastaan ottaneet niiden räk-
ningin ja laiwautztirjat ynnä käskyn niiden Makuuttamiseen.

Talomme New-lortissa asioita tulemat ....ja
. . . . johdattamaan nimellä . . . .; niitä New-Or-
leans'issa ....ja ...~ nimellä ....

Kunnioittamisella ja uskollisuudella
Meillä on kunnia Teille ilmoittaa että olemme tässä

kaupunnissa perustaneet kauppa-kunnan nimellä ..., har-
joittaatsemine toimitus-asioita yleiseen, ja tarjoamme Teille
pllllvelulsemme.

Tunnustaen ett'emme erittäin woi maalia mitään etui-
suutta, taidamme siis Maan Makuuttaa että me puolestamme
omistamme suurimman uuttteruuden ja tarkkuuden ystä-
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wiemme eduille. Tottumus kaupassa yleiseen, lu meidän
herra . . . lla on, ynnä hänen erinomainen paikan-tun-
temisensa, yhdistyksessä . . . herramme armollisuuden ja
tuttawuuksien kanssa oikeuttamat meidät ystäwillemme
Makuuttamaan, että joka asia, minkä he huolellemme us-
koivat, tulee toimitetuksi suurimmalla tarkastuksella.

Pääomamme tekee meille mahdolliseksi, myönnyttää
kaikki tarpeelliset helpotukset. Mutta tahtoessammc toi-
meliaisuudellamme olla Teille hyödyksi, ei suinkaan aiko-
muksemme ole rikkoa niitä wanhempia yhdistyksiä, joita
Teillä täällä woipi olla.

Sallikaatte meidän lopuksi mainita «lämmitettyjä
taloja, jotta meidät tuntemat, ja pyytää Teitä tarkastele-
maan allekirjoituksiamme, niitä tunteatsenne.

Kaikella kunnioittamisella olemme ....
Meidän herra ....kirjoittaa: ....
.... kirjoittaa: ....

Taloja, jotka luottamuksemme perustukseksi mainit-
semme:

Herra . , , , Nelv-Uorkissci.
Herrat . .

,
. Philadelphiassa,

Herrat .... Amsterdamissa.
Herra .... Hawressa.
Onnellisesti rauhan saatua, kiiruhdamme, toiwottac»

onnea siitä, ystäwillemme tarjoamaan apuamme tässämaassa.
Luottamus, jolla meitä tähän asti on kunnioitettu,
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saattaa meitä toiwoon että lirjeen waMilijammc edestin-
päin ustowat meille toimituksensa ja me woimme ma-
kuuttaa että tutin meille uskottu asia on tulema toimi-
tetuksi suurimmalla tarkkuudella.

Jos tietoja »vaaditaan talostamme, saamme ilmoittaa
herrat ....Londonissa ja ....Amsterdamissa, joiden
kanssa olemme tcmwan olleet ystäwällisessä yhdistyksessä.

Koska me etenkin tyoksentelemme toimitusasioilla,
tahdomme, tun kaikki on watauntunnt ja hinnat tulleet
luotettawammitsi, antaa Teille tertomus marttinoistnmme.

Me uudistamme palwelutsemme tarjousta jokaisessa
toimitus kaupan haarassa, ja olemme ....

Meillä on tnnnia täten Teille ilmoittaa tauppa-lai-
toksestamme täällä, jolla on tarkoitus työksenncllä toinri-
tusasioissa ja yleisesti kauppaan kuulumilla askareilla.
Aikainen tieto, jonka niistä totona olemme saaneet, ja
joka kokemuksesta on lisääntynyt niin täällä kuiu ulko-
maalla, warallioten ja armollisten ystäwien apu, joiden
kunnioitus ja luottamus meillä on, ynnä ne talot, joita
woimme mainita pcrnstutsekscmme tyydyttämällä tawoin,
laitti tämä luultnwasti puolustaa meitä Teidän luonanne
ja maittaa meille Teidän ystäwällisen suosionne.

Tarjotcsscnnme apuamme Teille, Makuutamme, että
kullekin meille uskotulle tawaralle, omistamme joutuisan ja
suurimman tarkkuuden, ja että tntin mahdollinen etu, jota
llhteruus, tarkkuus ja rehellisyys synnyttämät, tulee saa
wutetutsi', samalla tawoin pidämme kuitissa asioissa wä-

-4
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symattömästi huolta heidän edusta, jotta suosimat meitä
toimituksillaan. Ansaita heidän tyytymystnän ja hywän-
suontoanft on olewa meidän ainainen ahkeroitsemisemmc,

Toiwoen tilaisuuksia pian ilmaantuman Teille osoit-
taaksemme watuutustcmme wilftittömyyttä, ja laajentaat-
semme yhteyttä molemminpuoliseksi hyödyksi, on meillä
kunnia olla ...

.

Me mainitsemme tuttawinamme, joilta woitte meistä
tiedustella:.

Valtimore'ssa, herran .

«»«"»»

Sawannah'ssa, herrat .
Londonissa, herrat. . .
Bordeaur/ssa, herran .

tzawcmna 1 p. Tammikuuta 18L5,

Uhtiö-liiton alakirjoitetun ja herra ...n walillä
31:llä p:llä wiime-kuuta päätyttyä, josta saatte likempiä
tietoja tähän liitetystä kirjeestä, rohkenen Teille ilmoittaa
että minä, työtsennellakseni pelkillä toimitusasioilla, täällä
olen yhdessä herra ...n kanssa perustanut uuden kauppa-
talon, nimellä ....

Koska minä olen ensimainitun talon ensi alusta ol-
lunna sen yhdysmiehenä ja Te hywäntahtoisesti olette
kunnioittaneet sitä ystawyydellänne ja luottainutsellanne,
uskallan minä nöyrästi pyytää Teiltä yhtäläistä ystä-
wyyttä ja luottamusta uudelle kauppa-talolleni, minkä
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ohessa rohkenen Teille ja Maroilleni tarjota ahkeroitse-
misiamme kaikissa Teidän asioissanne tällu paikalla.

Pyytäen nöyrimmästi T'itä tarkastamaan allaole-
lvia alekirjoitiiksiamme olemme . . , ,

.... kirjoittaa
kirjoittaa

Täten on meillä tunnin Teille ilmoittaa, että me tästä
päiwästä lukien olemme kanssamme yhdistäneet herran

.
. . ~ jota kanftpll-talomme alusta on työlsennellyt luo-

namme ja jolla on ollut waltuutemme.
Me pyydämme Teitä suosiollisesti tarkastelemaan

hänen allaolcwaa aletirjoitnstaan ja Mastaanottamaan
makuutus kunnioittamisestamme ja uskollisuudestamme.

Herra ....kirjoittaa

Koska tauppa-yhdistyksemme aita on loppunut ja
ystäwämme herra .

. .

~ jota pereellis asiat kutsuivat
takaisin Ranskanmaahan, ertenee siitä kauppa-talosta, ku
meillä täällä on ollut, nimellä . . .

~ jossa hän oli
roaituttamatoin yhdysmies, niin on se nyt hajoitettu.
Herra ....ja herra ....tulemat yhteisesti pitä-
mään huolta sen selwittämisestä. Wacm maitta he tästä
lähtien aitowat jokainen erikseen, omalla nimellään, tehdä
asioita, ei kuitenkaan tämä ero tule millään tarvoin wä-
hentämään niitä ystäroyydcn, luottamuksen ja molemmin-
puolisen hywänsuonnon tunteita, joita meidän yhdistyk-
sen aitana Malillamme on ollut.
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Totisesti liittäen kaikkia yotäwiämme niistä usein
uudistetuista osoituksista, joita olemme saaneet heidän
luottamuksestaan, olemme korkealla kunnioittamisella . . ..

Me tulemme työksentelemään ainoasti kaikenlaisilla
toimitusasioilla.

Siitä hywänsuonnosta, jolla Te tähän asti niin täy-
dessä mitassa olette minua kohdelleet, kiitän Teitä wilpittö-
mästi ja pyydän Teitä osoittamaan sitä uudellenti talolleni.

Ia hankkeemme asettamat meidät tilaisuuteen wii-
pymattä woida toimittaa Teidän käskynne, ja joutuisasti
suorittaa ne laiwat, jotta meille lähetetään latztattllwatsi.

Riittämällä pääomalla ja, tarkoittaessa, arwoisien
ystäwien awulla täyttääksemme tuttawiemme toiwoja.

Uhdistys (yhtiö), jota tähän asti on toimessa ol-
lut, nimellä on nyt hajoitettu. Herra .

. . ~

entinen kumppanimme, on saanut toimittaaksensa talon
päättämättömien rätnintien suorittamista ja maksamista.

Todistus.
Edelläseisowan ilmoituksen ruahwistamme me walan-

tehncct wälitaupitteliat alatiijoituksillamme lja sinetil-
lämme). London 26 p. Joulukuuta 1828.

Thomas Southey ja poika.
C. ja W. lacomb.
W. ja I. M. Tums.
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Lyhennysten ja merkkien selitys.
I. m.; lälki-maine (Postscriptum).
m. k.; mennyttä knuta.
t. k.; tätä luuta.
w. k.; wiime kuuta.
p. päiwä l. päiwänä; p:nä, päiwänä; p:stä, päiwästa:
p:llä, päiwälla; p:ään, päiwään.
j. n. e., ja niin edespäin.
Kump., kumppani; kumpm kumppanin-, tump:lle,

kumppanille.
Kapt. I. tllpt., kapteini.
Fr. Franc, Frc.; fr., ftanc (Ranskan raha).
cent, cents; centime, centimes (samaa, 100 kertaa

ivahempi).
Doll., Dollars (Amerikkalainen raha).

(Englannin rahoja).
L., Pound, (punta, Englannin raha) 20 sh.
Sentn. Cnt,
Qu:r, Quarters ' (Englannin nutta).
°/°, sadalta.
V°°, °°/°°, tuhannelta,
0., naula.
LK'., leiwiska.
SK., BK., tippunta.
g. käytetään lyhyyden wuoksi, esim. 10 K il 50 pen<

mä, merkitsee: 10 naulaa, 50 penniä naulasta.
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Otteita Herra August Lilius'cu kauppa-tie-
teellisestä opetus-kirjasta suomcuucttuina:

H) Kiertokirjeitä (cirlulciriii) eli ilmoitulsill.
Pietarsaari, 1 p. Lokakuuta 1858,

1) Herra H. Salmelainen, Turussa.
Nyt on minulla kunnia Teille ilmoittaa, että minä

täällä nimellä
Wilhelm Niskanen

olen owannut ulkomaan- ja waapritka-tllwara-kaupaii,
ynnä toimitus (kommission) ja lähetys (spedition) asio-
jen kanssa.

,
Pyytäen Teitä auttamaan liikettä»! hywä-suosiolli-

stlla luottamuksellanne, Makuutan, että niin hywin re-
hellisellä toimitus-talvallani, kuin lupaukseni tarkalla täyt-
tämisellä pyydän samaa wastata (luottamustanne ansaita).

Monenpuolinen toimeliaisuus erinäisissä asian-haa-
roissa, tarkoitukselle riittäwä warallisuuS ja lawea tutta-
wuus antawat minulle woimaa, Teidän mieliksi täyttää
kunnioitettuja asian-toimituksicmne ja tarjota tyydyttäMää
wakuutusta welwoitutsen! täyttämisestä.

Minun luonteeni ja muun oloni suhteen olen on-
nellinen woida osoittaa Teitä Herroille A. B. ja K. W.
täällä setä E. P:lle Teidän paikallanne, jotka marinaan
kernaasti antawat Teille taitk! ne walistutset, joita woi-
pi mielenne tehdä.
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Pyytäen Teitä tarkastamaan nimeni merkitsemistä,
piirrän kunnioittamisella

Wilhelm Niskanen.
(Wiimeincn nimi-merkitytz omakätinen).

Kottolu, 2 p, Mllirask, 1858,

2) Henll N. N. N:ssä.
Täten saan kunnioittamisella antaa Teille tiedoksi,

että minä tänä-päiwänä olen jättänyt minun 26 wuotta
woitolla täytetyn tupakka - tehtaan! »vanhemmalle Frans
nimiselle pojalleni kaikilla Maroilla (attiMoinensa); Welat
(passiwot) owllt jo suoritetut.

Minä käytän tätä tilaisuutta sulkea poikani Teidän
hywyytenne suosioon, ja pyydän, että Te kohtaisitte hän-
tä samalla luottamuksella tuin minuakin. Minä uskal-
lan makuuttaa, että hän on pyrkimä sitä ansaitsemaan.

Kun nyt eroan tunnioitettuin asian-ystämieni piiris-
tä, wiettäätseni jälella olemia puimiani lewollisessarau-
hassa, tuon esiin Mataisin kiitollisuuteni kaikesta hywän-
tahtoisuudesta, jota pitkällä kauppaliituntoni-ajalla olen
saanut kohdata (nauttia), ja pyydän Teitä lakkaamatta
pitämään minua ystäwällisessä muistossa.

Totisella kunnioittamisella piirrän
A. Knaster,

joka lakkaa kirjoittamasta A. Knaster.
(Omakätisesti).
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Turku, 15 p Marrusk. 1858

3) Herra E. R. W:ssä.
Nykyisellä otan itselleni wapauden ilmoittaa, että

minä tästä päiwästä alkaen olen antanut wciltmideii
(protllra) moniwuotiselle työ-tnmppanillcni:

Tiitus Sander,
ja pyydän Teitä siis edespäin uskomaan hänen ala-kir-
joitustansa, niinkuin omani.

Sulkien tässä tilaisuudessa liikuntoani Teidän ys
täwälliseen suosioon, piirrän tunnetulla

uskollisuudella
W. N. Sundström.

Herra T. Sander rupeaa alle-kirjoittamaan:
pp-rn W. A. Sundström

Tiitus Sander.
(Prokuristan nimen-mertitys omatatinen).

L) Esimerkki kertomus-kirjeistä.
Mnlagll, 15 p. Lofllk. 1858

Herralle P. U. S., I:ssä.
Nykyinen tila meidän puutawara-kaupassa ja toi-

wot sen tulewasta tilasta saattamat meitä antamaan
Teille muutamia tarkkaperäisiä tietoja tässä kohdassa.
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ja meille onnistui myydä wiimeinen lasti 11 Piasteriin
määrätystä tusinasta 3 tuumaa paksuja, 9 tuumaa le-
weitä ja 14 jalkaa pitkiä. Wiimeisellä sortilla on erin-
omainen menetti. Siis jos wielä ennen meri-tulun lop-
pua tänä wuonna olisi Teille mahdollinen lähettää Tei-
dän Maroistanne lasti satmnahamme, niin woitte luottaa
pikaiseen ja Mitalliseen myymiseen, etenkin jos tawaran
laatu on tyydyttäwä. Kun Te tunnette Spanian mark-
kinat, emme tarwitsc muistuttaa Teitä, että tämän-päi-
wänen hinta antaa enemmin knin 50 ftc. määrätystä
tusinasta; runkkaus (walitseminen) tapahtuu ainoasti tät-
ki-lastista, latoma-tawaroista ja tuusasista; mutta mitas-
ta on pidettäwä tarkka waari ja sen pitää täyttää mää-
ränsä. 3 tunmaset, 11 tuumaa lewcät ja 14 jalkaa
pitkät lankut tulemat löytämään amulliset markkinat, kos-
ta tätä laatua ci ole mitään jälellä. Ruotsista nyky-
jään ei odoteta mitään suurempaa tuontia. Lautoja on
wähäiscn Maroilla, wacm osto-halu ei oletkaan ollut suu-
ri, mutta tulee luultawasti nousemaan. Sodan aikana,
kun peräti olimme tuonnin puutteessa Teidän paikalta,
oliwat meidän ostajat pakotetut käyttämään lanttuja lau-
tojen asemesta, ja Amerikan tarwe-puut, joita wiimeisinä
wuosina suurissa joukoissa tuotiin tänne, ostiwat meidän
kauppiaat, päästäksensä pulastansa. Tämä tarwe-puu
on nyt langennut hinnassa ja kaipaa Majoita, sillä huo-
non laatunsa suhteen ei sitä moi werrata suomen ja
ruotsin puuhun. Wiimciset hinnat joita maksettiin Wii-
pnrin laudoista, oliwat 8? Pesos; tämä hinta on toki
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nousewa ja tohdimme toiwoa 90 Pesoa, ehta mielii enem-
minkin; lastien pitää tuitentin oleman ainoasti 11 tuu-
masia lautoja engelstan mittaa ja encmmittäin 14 jalan
pituisia tahi sen päälle. Naista awaruuffista (mitoista)
woipi myös V» tahi lastia olla tuuftsia lautoja, ja
löhtää edullisen kulun. Me pyydämme Teitä tarkasta-
maan, että kuusasill lautoja, jotka eiwät täytä 14 jalkaa
luotsin mitalla, tarwitaau wähän. Wiimeiset tiedot Ca-

owat huonot laudoille; lankuista maksettiin
P. —Vavcellona'n ja Alicanten, myös Marseille'n ja Cet-
te'n hinnat owat jo paremmat, kuitenkin ei korkeammat
tuin meidän markkinoilla. Terwaa ja pikiä on tnllut wä-
hä, ja maksettiin terwasta 6V2 P., Piistä 7 p. tynny-
riltä. Wähän sitä woipi aina tulla puulastien keralla,
ja saada hywän hinnan; samaa woimme sanoa hirsistä
ja riu'uista, jotka aina pienemmissä joukoissa löytäwät
hywän marttinan.

Kunnioittamisella
Wunderlich H Pries.

Lj Asiain toimituksia ja tawllra-tilaamisia.
Helsingissä, 19 p. Kesak, 1858,

Herralle I. B. Hamburg'issa.

Kunnioitettu kirjeenne 6:sta päiw. t. k. on tullut,
ja kiitollinen Teidän suosiollisista ilmoitutsistanne, pyy-
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dän Teidän lähettämään, niin pian tuin mahdollista on,
G. Grammcm'ille Liibeck'iin, häneltä edemmäksi toimitet-
tawatsi seuraamat tawarat:

10 sättiä Brasilian tahwia, good first, mahdollises-
ta tasaisesta Warista ja puhtaasta mausta.

5 sättiä laawan tahwia, ilman särkyneittä ja mus-
titta paronitta, myös puhtaasta mausta.

1 tynnyri Hamburg'in paraslaista soturia (raffinad).
Hintaa Teille en määrää, Makuutettuna että Te tin-

gitte sitä minulle niin huokeaan tuin mahdollista.
Jos Te woisitte tawata oikein kauniita, kirkkaita

täysi-rakeisia Karolinan riisi-ryyniä 15 marttia sadasta
naulasta, niin haluasin samalla tilaisuudella saada niis-
tä 5 tahi ? puoli-tynnyriä.

Tamara-kirjeen arwon minä käsitän Teille niinkuin
leimallisesti yhdessä hywässä waihe-setelissä, tawarojen
wastaan-oton jälteen.

Odottaen Teidän tiedon-antoa tawarcm lähettämi-
sestä, olen

kunnioittamisella
A. H.

N.»25 p. Heiniik. 1858,

Herralle N. N. N:ssä.
Tämän kautta minulla on kunnia ilmoittaa, että

minä tänapäiwänä ranta-tiellä lähetin Teille:
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?. 8. 3 pakkaa tehtaan tamaroita
N:° 120 V:tto 274 naulaa!

„ 121 „ 289 „ täkäläistä painoa.
122 „ 208

jotta wastaan-oton jälteen ensimäisellä tilaisuudella owal
saatawat Herralle G. I. K. I:ssä, ilmoittaen Teidän la-
hetys-tulunkinne. Ilman mitään enempätä, olen

kunnioittamisella
P G.

L, 28 p. Elokuuta 1858
Herra G. I. K. I:ssä,

Herralta P. G. Niistä olen 25 p. t. 1., rauta-
tiellä, Teidän puolestanne watztaan ottanut 3 pakkaa
waapritta-tawaroita:

N:o 120 B:tto 250 U j
„ 121 „ 260 „ painoa.
„ 122 „ 189 „

Näitä olen tänä päiwänä lastauttanut tuunertiin
Tähti, kapteini Toiwari, wourista sowinnon jälteen.

Minun tuluntini Ct. 27. 8 sch. olen minä toisella
puolella seisoman räkningin jälkeen pannut lukuhunne
welaksi.

Kunnioittamisella.
N. N.
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Hamburg, 3U p, Syysk, 1858,

Herra C. G. W:ssä.
Seuraten Teidän pyyntöä kirjeessänne 22:8ta p. t.

f., olen minä toimittanut waluntuksen, laiwassa „Mainio"
Hull'iin lastatuille 2000 tynnyrille terwaa, kolmanessa
Makuutus-seurassa täällä, ja saan mielikseni käsiinne saat-
taa watuutus-tirjcen siitä.

Minun kulunkin! summan, myötä seuraawan räk-
ningin jälteen N:ko 4l0—, olen minä ottanut waihe-
setelissä Teidän päälle, maksettawana näyttäessä F.
Schrammin määrätylle, ja, epäilemättä tämän wetselin
lunastusta, olen niin suorittanut sen asian.

Kunnioittamisella,
S. H.

v) Kirjeitä raha- ja ttmheseteli-llsioista.
K. 10 p. Elokuuta 1858,

Herra N. U. E:ssä.
Wahwistacn wiimeiseni 2:öta p. t. k., minulla on

kunnia ilmoittaa, että Teidän waihe-seteli Ctm. 700
maksettllwa 14 päiwää näyttämisen jälteen, I. Lindfeldt'in
määrätylle, on minulle näytetty. Kosta en ole saanut
mitään tietoa siitä Teiltä, ja kun olen päättänyt, olla
maksamatta mitään waihe-seteliä, josta ei ole sanomaa
tullut, niin minä kielsin sen wustaan-ottoa; kuitenkin olen
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pyytänyt sen omistajaa muutaman wiikon jälkeen esittä-
mään sitä, ja pyydän Teitä siis, palaawalla postilla,
wllhwistamaan waihe-setcli oikeaksi.

Uskollisuudella.
X, 7, Syyskuuta 1858,

Herra N. N. N:ssä.
Osoittaen wiimeiseeni I:Ztä p. t. k. yhden wllihe-

setelin kanssa B:to lO,OOO —, matsettawllna 3m
tuutlluden jälteen I:stä p. t. k. Salomon Heine'ltä mää-
rätyllc, suletaan täten Teidän suosiolliseen hywäksymiseen
seumawat waihe-setelini:
B:ko l7OO 14 päiwään näytön jälteen, C. F.

Schmidt'in määrätylle.
„ 2300 2 kuukautta tästä päiwästa,L. Ro-

the HKn määrätylle (order'ille).
„ „ 1300 tawan mukaan («, rr«o), Lo-

rentz Harms ja poikien määrä-
tylle.

C. G. Lundberg ei ole lunastanut Teidän äsken
lähettämää waihe-setelianne Thl. 1400 —, makscttawa
3:na päiwänä t. t., ja seuraa se siis tässä yhdistettynä
wasta-wäitökscn kanssa takaisin, pyynnöllä, että toisella
puolella seisoman palnu-luwun summa tästä päiwästa
alkaen pantasiin minun saamiseeni, Thlr. 1409. 8 gr.

Uskollisuudella.
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L) Kysymys-lirjeitä ja wastaulsia semmoisille.
N, 1 P, luuluk. 1858,

Herra N. N. Msä.
Te tekisitte minulle hywäu työn, jos suosiollisesti

tahtoisitte antaa minulle tarkimmat ja totuuden-mutaisiin-
mat ilmoitukset Herrojen L. B:n ja C. M:n waka-warai-
suudesta ja matsu-woimasta. Minä olen pitänyt heitä
molempia kunnollisina miehinä, mutta jotu aika sitten
owat he olleet wähemmiu tarkat maksuissansa; samaa olen
myös kuullut toisilta ystäwiltä täällä, erittäin C. M:stä,

Odottaen Teidän ystäwyydeltä anomukseni suosiol-
lista täyttämistä, kiitän jo edeltäpäin siitä ja makuutan,
että täytän Teidän ilmoituksia taitella tunnollisuudella ja
olen aiua walmis Teitä takaisin auttamaan.

Mtäwyydellä ja uskollisuudella.
Y. 12 p. Joulukuuta 1858.

Herra N. N. N:ssä.
Mustaukseksi Teidän kysymyksille Herroista L. B.

ja C. M. on minulla huwitus ilmoittaa seuraawa: Her-
rasta L. B. minä en woi sanoa muuta kuin hywaä,
wähintätin en tiedä mitään pahaa hänestä; saman wa-
listutsen olen saanut muiltakin, joita olen kysellyt hänestä.

Herra C. Mm asian laita ei ole niin hywä luin
ennen. Hän kuuluu wiime isinä aitoina kärsineen suurin
wahinkoja ja näyttää huolesta siitä ottaneen asiansa ke-
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peämielisesti, niin että hän laiminlyöpi muutoin hy°
wää liikuntoansa.

Käyttätäätte tätä minua wahingoittamatta.
Mäwyydellä.

k) Kirjeitä weltll-asioissa ja muistutus-lirjeitä.
H, 10 p. Joulut. 1858,

Herra L. A. P. T:ssä.
Teidän kunnioitetun 3:sta p. t. l. olemme ivastaan-

ottaneet ja siitä tarkanneet Teidän tilanneenne kaikenlaisia
waapritka-tawaroita, mutta meidän täytyy mieli-pahalla
ilmoittaa, että jätämme niiden toimittamisen, siksi kuin
olette lähettäneet meille puhtaassa rahassa eli otollisessa
waihc-setelissä wähintäin niin paljon tuin nykyinen tilaa-
misenne tekee. Me olemme muutaman terran kirjoitta-
neet Teille, ett'emmc tahdo uskoa Teille welaksi ylitse
2000 Rftl. Hop., mutta Te olette jo menneet yli tämän
summan, ja Te taidatte, niinkuin kokenut kauppias, ym-
märtää, ett'emme taida mennä edemmäksi luottamukses-samme. Jos tahdotte maksaa ne summat jotta eiwät
wielä ole matsettawitsi langenneet, niin me suomme Teille
V 2 procentin wähennystä (distonto) kuulaudesta.

Odottaen meidän oikean ja kohtuullisen pyyntömme
4»
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täyttämistä, ett'ei asian-yhteytemme kärsisi mitään hait-
taa, merkitseimme

kunnioittamisella.
X, 3 p, Marrask. 1858,

Herra I. H. T., N:ssä.
Waitta minä monesti, wiimeisetsi 8 p. w. t., olen

muistuttanut Teitä lähettämään saamiseni Hop. Rpl. 479
50 kop., niin Te ette kuitenkaan ole pitäneet wähintä-
tään tointa siitä, maan jättäneet nuiistutus-tirjeenitin
wastaamatta.

Wielä terran tehoitan Teitä wiipymättä maksa-
maan, muutoin täytyy minun ryhtyä hantteisin, jotta
Teille lvoiwat olla wastenmieliset.

Uskollisuudella.

Ss) Kirjeitä juttu-asioissa ja häwiuissä.
(5, 10 p. Lokakuuta 1858,

Herra M., N:ssä.
Teidän kunnioitettu 4,-ltä p. Syyskuuta ou, minun

kodosta pois-ollessani, tullut ynnä wiini-naytteen kanssa,
Sama oli laita sen minulle welatsi annetun wiini«tyn-
nyrin kanssa, niin että minä wasta tänäpäiwanä woin
kirjoittaa Teille siitä. Walitettawasti minun täytyy il°
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moittaa, etten minä ole tyytywäinen siihen tawaraan, sillä
jo lastusta maistaessani hawaitsin wiinin olewnn tuntu-
wllsti huonompaa, tuin se jota Teidän reisunwainen oli
myynyt minulle. Sama toteutuu myös mitä tnnnyriin
tnuluu; siinä wiini on (jos mahdollista) wielä huonom-
paa tnin putelissa. Minä siis en moi täyttää tätä wii-
niä, ja pyydän Teitä palkitsemaan minulle tuluntiui ja
tiloittaa wiinin muualle.

Kunnioittamisella.
C. B. D.

N. 12. p. Marras!. 1858.
Herra C. V. D. C:Zsä.

Snuremmllllll hämmästytsellä minä Inen Teidän tir-
jeessä 10:Itä päiw. Lotatuuta, ett'ette tahdo pitää sitä
tuotettua ja 4:ntenä päiwänä Syystuuta wastaan-otettua
wiiniä, maitta päälle luutauden olette pitäneet sitä luo-
nanne. Jos se todella on Teidän mieli, niin en woi
muuta luulla tuin että erhetys tahi waihetus on tapah-
tunut, sillä minä woin pyhästi Makuuttaa ja pcilwelus-
wäteni woipi walnlla wahwistaa, että olette saaneet oi-
keaa laatua; myös tietää matkußtawaiseni, jota nyt on
täällä, ett'ei hän ole antanut mitään muuta toetteetsi,
kosta hänellä silloin ei olluttaan muita Wiini-lajia näyt-
teeksi. Teidän wäitös että wiini on huonompi tynnyrissä
tuin lastussa, wahwistaa minua luulossani erhetytsestänne,
kosta se ei woi olla mahdollista, tun molemmat owat ote-
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tut samasta wara-tynnyristä. Paitsi sitä tuskin tarwit-
semme muistuttaa, että jos Teillä on ollut mitään sano-
mista wiiniä wastaan, se olisi pitänyt tapahtua Miestään
wiinin wastaan oton jälkeen, ja ei kuukautta myöhemmin.
Teidän poissa-oloanne emme Moi katsoa miksikään syyksi
syrjäytyä tumallisesta säännöstä. Minun siis ei sowi ot-
taa wiiniä takasin, mutta jos tahdotte mitä alennusta,
niin tahdon minä, wälttääkseni riitaa, myönnyttää 19 mär-
kiä B:tossa tynnyristä, toiwoen saadakseni sillä asian
päätetyksi. Muutoin pyydän Teitä wielä terran puolet-
tomasti koettelemaan wiiniä ja werrata sitä saatuun näyt-
teesen, niin tulette warmaan hawaitsemaan, ett'ei mitään
syytä ole walitulseen ja että olemme Teitä tunnollisesti
palwelleet.

Minä odotan siis warmuudella, että pidätte wiinin,
ja mertitsein kunnioittamisella.

W. Hi) p. Joulut, 1858,

Herra T, H:ssä.
Tunnustaen, että olemme saaneet Teidän wiimeisen,

15:Stä päiwästä tätä kuuta, ynnä 500 Ruplaa, pidäm-
me welwollisuutenamme ilmoittaa Teille, että tänä päi-
mänä puhutaan hywin edutointa E. F. G:stä. Hänelle
luuluu tapahtuneen suuria wahinkoja haaksirikoista, joita
yänen watuuttamcittomat laiwansa owat kärsineet, ja pelä-
tään häwiöä. Suokaatte täyttää tätä ilmoitusta meitä
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wahingoittamatta, ja me makuutamme, että mieluisM
palwelemme Teitä tässä tahi jossakussa toisessa asiassa.

Uskollisuudella,
P. <K C.

H. 1? p, Tammik. 1858,

Herroille P. K K:o, W:ssä.
Nöyrästi liitän minä Teitä siitä tiedosta, jonka wii-

meiscssänne 29:stä p. Joulut, m. w. annoitte minulle E.
F. G:stä. Tämä oli minulle sekä odottamatonta että
harinittawaista, sillä hän on minulle wcltao. 3500 Rpl.
Hop., ja paitsi sitä olen 3 wiikkoa sitten lähettänyt hä-
nelle Turun hoyry-alus-yhtiön 25 osaketta myytäwäksi.
Kun hän ei wielä ole ilmoittanut osien myymisestä, niin
toiwon minä, että ne wielä owat myymättä, ja pyydän
Teitä ottamaan ne häneltä, liitettyä ulos-annon-kuittia
Ivastaan. Samassa pyydän Teitä, että suosiollisesti an-
taisitte E. F. G:n täydestä wastaan-ottaa ja lunastaaseura awaiset waihe-setclit hänen päällensä:

Hop. Rupl. 800 matsettawa näyttäessä ja
„ „ 2700 „ wiimeisenä päi-

wänä tätä kuuta, ja toiwon, että sillä tawoin onnistuisi
Teille pelastaa minun saamiseni hänen tykönänsä.

Edeltä-päin sanon Teille nöyrän kiitokseni ja tahdon
jokaisessa tilaisuudessa olla Teitä takaisin auttawa.

Mtäwyydellä.
S. S.
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W, 12 p Tammil, 18,>l!

Herra S, T. H:ssä,
Wastaukseksi Teidän kunnioitetulle 7:Ztä p. t. t.,

täytyy meidän walitettawasti iluroittaa, että E. F. G,
eilen on julistanut woiinattoinuutensa maksamaan Melto-
jansa. Wclat (passikin) nonsewat ylitse 75,000 Rupi,
Hop.; tilinteko kyllä ei näytä enemmän tun 10 proc. Ma-
jautta, mutta Marojen ja mamisten (aktiivan) joukossa
löytyy paljon semmoisia saamisia, joiden maksasta epäil-
lään, ja senkaltaisia saamisia tonturssi-tamaran attiwot
parhaastausa owat. Oikeus on järestään päättänyt panna
omaisuus tata-Mariktoon. Tänä-päiwänä kuulimme, ett'ei
Teidän osakkeita wielä ole myyty, niin että tulette saa-
maan ne takaisin. Täällä olcwicn tonkursin osallisten
pyynnöstä, pidetään niin pian kuin mahdollista wcllojien
kokous, että saatasiin jos mahdollista tinka niiden kanssa.
Jos Te tahdotte jättää meille Maltnus-tirjau ja johtoa puo-
lestanne ollaksemme siinä läsnä, niin tahdomme parhaasta
taidostamme walmoa Teidän etua.

Lähettäen Teille takaisin molemmat waihe-setelinne
E. F. G:lle, me merkitsemme

ystäwälliscsti,
P. K K.

I. M. Jos katsoisitte paremmaksi, jättää asianne
lain-oppineelle, niin woimmc siihen esittää Herra nimi-
tuomaria G. 8.
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H, 20 p. Tllmmit. 1858,

Herroille P. K K:o, W:ssä.
HyMin kiitollinen Teidän kunnioitetusta 12 p:ltä t.

1., on se mwan hywä mielestäni, että osakkeen! owat pe-
lastetut; mutta niiden ilmoitusten mukaan, joita täällä
olen saanut, welkojille ei ole paljo mitään toiwomista. Wel-
tojien kokous ja hywä sopu olisi kaikessa kohdassa para-
hin, ja koska hymätahtoiststi lupasitte puolestani olla
siiuä läsnä, niin lähetän Teille tässä laillisesti tehdyn
waltakirjan, ja nlos-wedon E. F. G:n räkningistä. Jos
konkurssi ei Moi tarjota otollista tinkaa, jonka luulen sille
Muikeaksi, niin olisi kyllä tilin-teko, oikeuden hoidon alla,
ja karttumien Marojen seurailema jako welkojien wälillä
parasta. Kuitenkin nmönnyn kaikessa kohdassa enemmis-
tön päätökseen.

Minä toiwon itselleni tilaisuutta että tästä ja Masta-
päin osotettawista palwelukststanne moisin näyttää Teille
kiitollisuuteni. Suosioonne sulkcun suurimmalla

kunnioittamisella
S. T.

Näyte-rätninli (Conto finto) elehwantin-hampaista
New-Uortista Hawre'en.

IM kappaletta ajatellaan painaman
2000kilogrammia, 550 fr. 50:stä
tiloqrammista Frc 22000
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Disconto (wähennytz) 2°/», puh
tausta rahasta . . . ,

Kulunkia:
Laiwauspaltka (rahti) 2000:sta ti°

logr:sta, 3 centimiä tilogram. .
Lisäys (primage) 10°/» . . .
Watuutus 20,000:lle fr:lle, yh-

teenlucttuna kulungit 3°/» . .
Purkaus ja matasiinoitsemus. .
Waatci°rah°ja 22 centimiä 100:sta

tilogrammista
Tuoma-tulli 60V-2 ft:ia 100:sta

kilogr . . .

Matasiini-maksu 2:lta kuukaudelta,
25 centnä, 100:sta tilogr:sta .

Palowatnutus, 1"/« kuukaudelta .
Walitaupittelian palkka (Courtage),

V4°/° 22000:sta ft:sta .'
.

Toimituspaikka (prowision delcre-
dere), 3°/ o 21560:5tä fr:sta .

Puhdas säästö

.
60

6

440

, ! 10—
44

, 55

. 64680 272120

Francs 18,838 80
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Kuittia, todistuksia.
Kaksisataa wiisitymmentä ruplaa hopeassa tunnus-

tan tänä päiwänä saaneeni Gustaf Brander'ilta täällä.
Pietarsaaressa 10 p. Heinät, 1856.

Hop. Rupl. 250. Georg Aspelnnd.

Kolmesataa kaksikymmentä ruplaa hopeassa, saadut
suorittamiseksi herralta 8. Vjörnram, Kajaanista, kuita-
taan tämän kautta.

Pietarsaaressa, 25 p. Heinäkuuta 1858,

Sanon 320 Rupl. hop. Matts Holmsten.
Herralta Leon Laurell olen tänäpäiwänä wastaan

ottanut Uksisata seitsemänkymmentä wiisi rupl. hop., täh-
teenä saamistani annetuista tawaroista.

Waasa, 10 p, Syyst. 1856,
per H. Rpl. 175. N. C. Björk.

Herralta Karl Mattsson täällä olemme tänäpäiwänä
Oscar Krmner'in Pietarsaaressa rätmnMe wastaan-ottll-
neet Kahdeksansataa rupi. hop., jota tämän lautta kassin
kerroin yhdestä kulkemaksi kuitataan.

Niipuri, 5 p, Lotat. 1856,

Hackman H K:o.

Herra Fr. Oswallln Helsingissä waatimuksesta on
Herra E. Kantzau Waasassa tänäpäiwänä P. Sten-
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roosin Kronstadtissa rätningille minulle maksanut Neljä-
sataa mpl. hop., minkä tunnustan.

Oulu, 15 p. Lokak. 1856,

Sanoo H. Npl. 400. Gaor. Rinwall.

Mden paketin, päälle-tirjoituksen mukaa» sisältämä
200 rupl. hop., tunnustan Aug. 3iuuth'ilta täällä saa-
neeni I. Lundin Porissa rätningille.

Kristimllnkllup. 20 p. Loknk. 1856.
Alli. Bergman.

Wälillitllisill chtterim) wetseliii, kuittia, to-
distuksia j. s.

Me tunnustamme tämän kautta saaneemme Herralta
A. Smedberg täällä kolmesataa rupl. hop., maksuksi wek-
selistä 300 Pounds Sterlintiä, »mtsettawa Londonissa
wiimeisenä pniä Joulukuuta; jonka wctsclin weloitammc
itsemme jättämään hänelle wiimeistäan 20 p. tätä kuuta.

Kokkola, 10 p. Mnrrask. 1856.
G. Björklund K K:o.

Herralta I. Fr. Schramm täällä sain rahan-ototsi
wetselissä 1500 Hamb. B:to Marttaa, matsettawat 14
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p. täNci päiwäM sen näytettyä C. G. Malmlnnd'ilta
Joensuussa; jota täten tunnustetaan.

Helsinki, 14 p, Syysk. 1856,
G. H. Bergman.

Herralta Gustaf Malm täällä sain minä täuäpäi-
wänä 4000 Francllscn wetsclin), malscttawa wiimeisenä
päiwänä Elokuuta, 400 ccntimen jälteen 1000 Ruplalla
hop., ja weloitan itseni wiimctsi 35 p. tässä kuukaudessa
maksamaan samaa wekseli-oikcuden mutaan G. Malm'ille
eli hänen määrätylleen.

Pietarsaari, 6 p. Heinät. 1856.
Conrad Frank.

Kuolettamisen todistus.

Herralta 3L. Bremer olen täuäpäiwänä saanut ta-
kaisin ne minulta 15 p. mennyttä Toukokuuta 3:tsi kuu-
kaudeksi hänelle lainatut Kolmesataa (300) rupl. hop.
ynnä koron; jota täten tunnustetaan, tosk'cn nyt woi
löytää siitä annettua weltll'-kirjaa. antaakseni tämän hä-
nelle takaisin. Myös ilmoitan tällä weltatirjan kelpaa-
mattomaksi ja weloitan itseni, jos sen löydän, jättämään
se Herralle Bremer tätä kuolettamisen todistusta wastaan.

Pietarsaari, 1 p. Syysk. 1856.
I G. Strandberq.
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Osoituksia.
Herroja . . .

~ ...ssä, pyydetään tätä hantti-
mus-todistusta ja tullintien palkitsemista wastaan jättä-
mään siellä olewalle herralle ....se rätmngilläni Tei-
dän luona mlltasiinoittu kirstu Champaanaa, merkittynä
0. ?. K 0-o.

Tornio, 25 p. Hemcik, 1856,

Karl Taucher ja Kump.

Tätä ulos-nnnon kuittia wastaan suwcuttaatte siellä
olewllsta warustostani frnnco lähettää M. Hanssonille
tänne 10 sättiä tahwia, merkityt I?. N:o 86—95.

Wansn, 1 p, SyyZk, 1856,

I. Hentunen.
Herralle E. E. Krustopf.

ssä.
(paikka-seteli)

Herra Repoista täällä pyydämme rakningillemme
I. Nilssonilta ulos-otattamaan tuhatta rupl. hop.; mi-
hin me toti muistutamme, >tttä me ainoasti tänä päi-
wänä wastaan-otamme regressio meille tästä melasta.

lp, Lokak, 1856. C. F. B.
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(lonnässementti).
Minä . .

. . N . . stä, johoattaiva laiivaa . . ~

nyt olewaa . . . osa, ivalmisna ensi hyiuällä tuulella
purjehtimaan . . . hen (sen), jossa lastin purtaus on ta-
pahtuma, tunnustan täten laiivani tannen alle heiloilta
(herralta) ....ivastaan-ottaneeni seuraamat tawarat:

laitti tuiwllna ja hywässä tilassa, jotta tawarat lupaan,
jos Jumala suosii minulle onnellisen maltan, antaa pois
niinkuin sen ivastaan-ottanut olen ....lle ....ssä
tahi määrätylleen. Sitä ivastaan pitää minun saaman
suostuttu rahti ....ynnä "/° (sadalta) laiivurin-pro-
centtia ja taivallis meriivahingon lorivausta. Ia tätä
niintuin olla pitää täyttäälseni, »veloitan itseni, laitti omai-
suuteni ja laiwcmi laitin siihen limlnwinensa. Haalsiri-
tossa ja meriwahingossa seurataan latia ja meri-tapaa.
Wielä tartemmatsi ivisseydetsi olen alletirjoittannt. .

.
.

kappaletta yhtäpitäiviä laiivaustirjoja, joita, lun ylsi on
täytetty, toisilla ei ole mitään arwoa.

. . . . p. (Lotat.) 18 . . .

(Laiwmin nimi).

Wllkuusliitto (Certepartia).
Wuonna 18 ....

päiiv., t., owat minun, alle-
tirjoittaineen, jultiscn notariutscu edessä, Herrat,
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Mouraajina yhdellä puolella, ja merikapteini .
. ..,

jota johdattaa laiwaa nimeltä ........ lastin tan-
tawaisnudclla, kotoisin .. .

stä, lastin-ottajana toi-
sella puolella, jälellä kirjoitetun watuns-liiton keskenänsä
tehneet ja päättäneet, nimittäin: Kapteini makuuttaa
yllämainitun . . . oleman hymin riivittynä ja tilkittynä,
ynnä Mäellä, työ-aseilla, muonalla ja muilla tarpeilla
asian-mutaisesti warustettuna, ja Malmiina täällä suoras-
taan alkamaan sisään-ottaa lastia, sitä määräyspaitalle
wiedäkseen ja siellä purkaukseen. Herrat rahtaajat wa-
kuuttawat sitä Mastaan täällä lastattawansa yllämainittua
laiwaa täydellä lastilla . . . (N. N. sen werran ja st,

sen werran), jolla kaptcinin pitää, laiwauskirjojen mukaan,
purjehtia . . . sehen, ja että kapteini saapi laiwauspal-
taksi ....ynnä . . . procenttia tawallista merimahin-
toa Marten ja .... sadalta laiwurin-prosentitsi, jotta
lastin ivastaan-ottaja (°jat), tnwaran oikein hänelle (heille)
saatua, heti maksaa. Lastaamiseksi, jota alkaa ,
on .

.
. paiwää määrätty ja jokaisesta päiwätztä, jolla

laiwa siitä yli, rahtaajan syystä, wiiwytetää», makse-
taan .... Purkamiseksi .... ssä tinkii rahtaaja
.

. . paiwää, joiden yli ei pidä wiiwyttämän; »vastai-
sessa kohdassa saapi kapteini jokaisesta ylipäiwästä lasti»
wastaan-ottajalta (-ilta) 0 0... Lasti toimitetaan wa-
paasti laiwan siwulle, josta seuraa että lastiweneen- j»
laittnis- (bördings) kulungit, niin lastaus- kuin purkaus-
paikalla, kohtaamat tnwaran omistajoita. Laiwa ja lasti
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saawat kumpikin kärsiä tulunkejaan *). Kapteini kääntyy
. . .

. n puoleen purkamisesta. Sattumassa suuressa me-
riMahingossa (josta Jumala armollisesti Marjeltoon!) käy-
tetään leimallisen meri-tawan niin myös syn-
tymässä riidassa Yli-Miipymis päiwistä, tahi mistä hy-
ttiänsä se olisi, mikä kaikki purkaus-paikalla tulee tntkitta-
watsi. Tämän wisseydetsi, ja että kaikki, mitä tässä on
säätettynä, molemmin puolin kiinteästi on
welwoittnwat herrat rahtaajat tawaransa ja tapteini lai-
wansa, ollen osakkaat (liittolaiset) tämän wnluus-liiton oma-
kätisesti allekirjoittaneet.

(Tämän alle kirjoitetaan rahtaajan ja tapteinin nimet).
Että niin on päätetty ja että liittolaiset (wälin-suos-

tujnt, tontrahentit) omakätisesti omat allekirjoittaneet, to-
distamme.

(Tämän alle pannaan Julkisen Notariutsen ja Lai-
wnn-suorittajan nimet ja sinetit).

') Tämän jälkeen pannaan muita ehtoja, jotka woiwat
kosken matkaan ja taniaroihin, esim. kenen tulee hankkia mat-
toja ja semmoista lastin alle kuka suorittaa las-
tista j, n, e,

"") Tähän moipi panna annon, jonka jälkeen lastia sem-
moisessa kohdassa luetaan,

'""') Niihin wakuusliittoihin, joita päätetään ulkomaan
paikoilla, pannaan usein suuri sakko, jos sertteparttiata ei täy-
tetä tahi sitä mastlllln jollakulla tawoin rikotaan.
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Yhtiö-liitto.
Me allekirjoittaneet nimemme täten tauppa-yhtey-

teen 6:tsi wuodetsi, luettuna I:Ztä p. ensitulewaa Joulu,
kuuta, seuraamilla ehdoilla:

I:tsi. Uhteyden nimi tulee olemaan A. B. ja C:o,
ja kaikkien yhteyttä koskemien kirjoitusten pitää oleman
tällä nimellä allekirjoitettuina.

2:tsi. Perustus-rahoiksi panen, 1 p. tulemaa Jou-
lukuuta, minä A. B. 3000 Ruplaa, minä C. D. 3000
rupl. ja minä E. F. 2000 rupl., ottaen minä E. F.samassa toimittaakseni yhteyden tirje-maihtoa; kuitenkin,
jos se aitaa myöten tulisi hymin latteaksi, soweliasta pal-
kintoa mustaan.

3:ksi. Kaupassa syntymässä woitossa mandimmc
itsellemme yhtäläisen osan. Kuitenkin on woitto aina pan-
taMll pää-omaan yhteys-ajalla ja wasta tämän lopussa
jacttaMa, jolloiu wasta pääomasta saamme, mitä tulin
on siihen pannut.

4:tsi. Uhteyden asioissa on se laillista, mitä tatsi
meitä päättää. LLaan jos asia, josta tulee päättää, nou-
see yli 1000 ruplan armon, waaditaau siihen kaikkien
suostumus.

s:tsi. Ei kutaau meitä saa harjoittaa kauppaa tahi
lanppll-llsioita yhteydestä erittäin, ja pitää muuten jokai-sen antautuman yhteyden asioihin ahkeruudella ja huo-
lella; rikkomaa uhkaa waara tulla yhteydestä eroitetulsi.
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U:ksi. Mitä jokaiselle meistä perussa tahi muulla
tatuoin tulee omaksi, pitää puolet tähän yhteyteen panta-
mau, jotta pääomat toralla otetaan kirjoihin, sisään-pa-
nijau hywäksi.

7:tsi. Uhteisclle rätningille womataan tahi ostetaan
ne kartanot ja tilat, joita liitteellemme tarwitaan, niin
tuin puodit, lonttuori, matasiinat, huoneita taupan-pal-
wclijoillc; mutta erinäisiä mutawuntsia, joita jotu woipi
haluta, tustantataan hän ytsinäisistä Maroistansa.

B:tsi, Nhteisclle rätningille kustannetaan myös ela-
tusta palwelijoille ja meille itsellemme wnotnisctsi yhden-
laiseksi osaksi, 4<><» ruplaa hop. tulienkin, jokaisen wuosi-
neliännelsc» lopussa nlus-matsettawa.

9:tsi, Kaupassa pitää, oleman oileita tirjoja, ni-
mittäin: muisti-, taosa-, päiwä- ja päätirja ynnä topin-
lirja, joita jokaisen meistä wuotensa tnlec pitää, E, F.
ensimäisen, A. N. toisen, (5. D. kolmannen wuodcn; kui-
tenkin on meillä lullatin Malta milloin tahansa, katsoa
niihin. Joka pitää lirjcu, hänen pitää wuoden lopussa
tarkasti päättämän ne, jotta yhteyden tila talkissa ojissa
tulee selwätsi.

1t!:lsi. Samalla tawoin pitää jokaisen meitä ole-
man wuotensa rahastonhoitajana ja sen edestä wastaa-
man, jolloinka tullakin on lirjan-pito; kuitenkin pitää ra-
haoton-lntn päätcttämän ja rahaston läpi katselmus ta-
pahtuman jota kuukauden lopussa.

Mitä yhteyden purkamiseen ja muihin ehtoihin tulee,
seurataan mitä yleinen lati määrää.

:>
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Edellä-seisowaan yhtiö-liittoon, jota on kirjoitettu
3:em tappalcesen, joita mc jokainen yhden itsellemme
olemina ottmmnna, laitti tyydymmä ja weloitamme it-
semme järkähtämättömätzti sitä seuraamaan.

l3 p, Mnrraskuuw 185L
A. B. C. D. E. F.

Todistamat:
(Todistajien nimet).

HllMmus kontrahti.
Herra Tilanhaltia A, B:n ja herra kauppias N.

P:n kesken on tänä-päiwänä seuraamaan kontrahtiin suos-
tuttu ja päätetty:

1) Herra A. N. myypi herralle N. P. wiisisataa
(500) suomen tynnyriä hywää, hywästi puhdistettua ja
täysinäistä Waasan tylwö-ruista tämän wuoden tuloa,
määrätystä hinnasta, neljä ruplaa seitsemänkymmentä
wiisi lopettaa hop. tynnyriltä.

2) Herra A. B. lupaa kohta päättyneen leilkaami
sen perästä, wiimelsi ennen 28 p. tulewaa Elokuuta, toi-
mittaa rukiit herralle N. P.; hauttimus woipi tapahtua
osittaintin, tuiteutin ei wähemmin tuin 75 tynnyriä ker
rallaan.

3) Kohta tuin herra A. B. ilmoittaa herralle N.
P. että myyty ruis on walmiina haettawatsi, pitää N,
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P:n wiimeistään kahdeksan päimän sisällä toimittaa ha-
tennis omalla kustannuksella.

4) Herran st. P. pitää haliessa antaman malsu,
puoleksi towassa rahassa, puoleksi seteleiosä.

5) Jos herra A. N. ei olisi, ennen 28 p:ää tule
wassa Elot., jättänyt kolo joukkoa tahi osaa siitä, niin
on hän welwollinen antamaan N. P:llc lalsitymmcntä
topcltaa hop. wahingon palkitsemiseksi jokaisesta puuttu-
ivasta tynnyristä.

6) Heinäkuun 15 p:ään asti on kumpaisellakin
Malta peräytyä kaupasta, jos peräytymä maksaa toiselle
seitsemänkymmentä wiisi rupl. hop.

Tätä hanlkimuskontrahtia on kirjoitettu taksi yhtä
pitämää kappaletta ja molemmat liittolaiset (wälin-suos-
tujat) owat sen allekirjoittaneet. Niin tapahtui. . . ssä
15 p. Kesäkuuta 1856.

A. B. N. P.
(Sinetti). (Sinetti).

Todistamat:
C. D. E. F.

Päätös-seteliä.
Ostettu E. Danmerg'iltll täällä Herralle W. Kos-

kela rahalla:



134

20 sentneriä parasta sotuna > c>. , .

1 topun näytteeksi 14'/. U< '">"'

Helsinki l 9 p, Hemnk, 1856,
G. Wagner.

Ostettu Herralta V. Schade, G. F. Franz' nuo-
remmalle täällä katselmuksen jälkeen mnksettawcitsi 2 kuu-
kauden päässä (sourant'illa tahi Louisoor'illa kurssin
mukaan:

10 pakkaa Pfalzlu tupakkaa, paiuo noin 4 scutne-
riä n. 13V2 Thalcria seutn:stä, huomen-iltana hacttawana.

Lnpsili, 28 p. Toukllk, 1856,
M. Meijer,

wälitauftittelia.

Llliwlllllina- (bodmeri) tirja.
Minä .

. . ~ laiwuri kuunarilla . .
. ~ milä on

tllsasaumalle hongasta rakennettu . . . ssä, .
.

.
. lastin

kantllwuudesta, lastattuna ja purjeille walmis .
.

. ssä,
josta minä samalla aion lähteä . . . hen ja siellä pur-

kaa lastin, tunnustan täten, että minä herralta
olen saanut laiwalaincma ....(sanoo 0 0), jotta minä
lupaan, 14 päiwän sisällä tuloni jälkeen mainitulle pur-
kauspaikalle laiwan ja tawllran kanssa, oikein takaisin
maksaa .

.
. llc tahi hänen määrätylleen, ynnä
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procentin Koittoa siitä waarasta, jossa laina woipi olla;
ja sanotusta lainasta panen mainitun laiwan sen kului-
neen ja lastinecn pantiksi.

Tätä laiwalaina-tirjaa on taksi yhtäpitäwää kappa-
letta kirjoitettu; ja kun yksi niitä on täytetty, toisella ei
ole woimaa eikä arwoa lp, Heinäk. 18 , . ,

Todistamat

Lllwlliirakennus-lllMlm (piilnu-) lirje.
Minä ....tunnustan täten, että herralta . . . .

olen saanut lainaksi ....rupl. hop , marroissa
teloilla oleman laiMani (prikin j. n. e.) rakentamiseksi,
joka tulee nimitetyksi ....(saapi .

. . nimekseen) ja on
laskettu tulemaan . . . lastin tontawatsi. Nämät . . .
ruplaa wcloitan itseni ja perilliseni tahi oikeuteni-omista-
Jat herralle ....tahi hänen määrätylleen warmasti
maksamaan, .

.
. prosentin koron kanssa, . .

. kuukau-
den sisällä tästä päimästä lukien. Waknudctsi tälle lai-
nalle panen mainitun laiwan pantiksi, ja sama ci saa
täältä lähteä (tahi weistämytsiltä juosta), ennenkuin sa-
nottu welta on täydellisesti maksettu; jota Makuutetaan
tämän omakätisesti kirjoitetun, allekirjoitetun ja todistetun
piilu-kirjan tantta. 0 p luuta 18 . . .

(Sinetti).
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Omatätisen allekirjoituksen todistamat:

(3in.) (Sin.)

Tullitus-anoM.
Keisarillisessa ... n Tnllikammarissa tullitettawatsi

ilmoitetaan seuraamia laiwalla . . . ~ jonka johdattaa
merikapteini . . .

~ minulle Lybetistci tulleita tawaroita,
nimittäin:

Merkit, Nio Luettelo.

Lasti-cmllM.
Meritullikammariiu ilmoitetaan tullitettawatsi (tulli-

maksulle) ja lllhetcttäwäksi laiwalla . . .

~ jonka johdat-
taa lailuuri .... ja täältä . .

. sen (hen) on lähtewä,
seuraamia mainittuun laiwaan allekirjoittaneelta lastattuja
tawaroita nimittäin:

Numer°(t), Merkit, Eris-luettelo.

(Lähettäjän nimi).
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Keisarilliselle Tullitammarille (tahi Tnlliwartiatz-
tolle) täällä ilmoitetaan, että Englantilaiseen (Suomalai-
seen) laiwaan (pritiiu j. n. e.) . . .

~ lairuuri . .
.

~

määrättynä ~
. sen (h—n), on lastattu seuraamat sor-

tit lanttuja (lautoja):
11x3 tuumllsm 6 Masia 4V« Tonttia

„ 4V« „

j. n. e.

Taiwan tarpeeksi
, , , 2 p. Elot, 1865

(Lähettäjän nimi).




