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Från Uleåborg: Kawe kan först medio November gå från Svinemi:inde;
alitsä icke till hamn i Uleåborgs iän. Måste lemnas, om icke last från
Dansk hamn eller Ystad.

Om möjligt bör behofvet Uleåborg och Kuopio afslutas i Petersburg
denna vecka till h valje pris.

Kan det omöjiigen ske, må kornet från Stettin tagas med ångbåt till
10 Åbo och der omlastas. 5 000 t<unno’r torde icke gå an, men t. ex.

hi1ften?
Bättre dock betala mera i P<eters>bcu>rg.1
Fär bedja om Martinsson’s adress för telegram.
Ar hvetekli användbart till bröd, och af hvad värde sålunda an

vändt?
Baron Stjernwall telegraferar:> Pris 2 RubeL» Tschetwert?
Annu en gång beder:
Mana på hastig uppgörelse om ifrågavarande partier. Aro de

lyckligen afsända kunna vi vara lugnare.
20 Joh; ViIh; Snellman

d. 8 Okt. 67
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Adressen för telegramm till F. 1. Martinson i Petersburg är:
»Martinson, Petersburg»

30 Telegramm är expedieradt till Consul Harff att genast för hvarje pris
uppköpa ända till 8 000 Mattor Mjöl eller Råg för Kuopio & Joensuu.

1 slutet af Oktober eller början af November torde råg i Danmark
kunna köpas för »Kawe»; men för tidigare aflastningen finnes intet
disponibelt.

Kan ordre å c:a 5 000 tunnor Korns uppköpande & afiastande till
Åbo med ånfartyg från Stettin genaSt lemnas? 1 nödfall bör Kornet,
omlastadt i Äbo i segelfartyg kunna bogseras uppät.

Beträffande Hveteklis avändande till bröd, torde det vara att
rekommendera såsom tillblandning till Rågmjöl. 1 allmänhet ir dock

40 det i Petersburg befintliga qvantum Hvetekli ej stort. Närmare om
Hveteklis användbarhet om några timmar.

Odmjukast
A. F. Wasenius

d. 8 Okt. 1867
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50

Medföljande Telegramm, afsänd i går afton från Petersburg, ingick i
dag kI. 8.

Tager mig friheten ödmjukast tillstyrka att ordres om Kornuppköp
från Stettin genast lemnas, — äfven om tillförsel till Petersburg inträffar
sä biir den dock, jemförelsevis till efterfrågan obetydlig och priset är
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redan 11. Rubel på leverens.
Det är att frukta att kornet dagiigen stiger i pris.
Kan ali i Petersburg uppköpt säd destineras till Uieåborgs Län? — c:a

7 500 tunnor — eiler skail nägon del till Kuopio? dit det ej biir alltför
svårt att få säden transporterad i winter.

Odmjukast
A. F. Wasenius

8 Okt. 1867.

10
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Wälborne Herr Senator!

Ärade brefvet af d<en> 6:te emottog jag i går afton g<enom> H:r Quist
och tackar ödmju<kast> för att han fick komma denna väg, jag hade
stor nytta af att fä samspräka med honom om ämnet för hans resa och
möjiigen kunde han äfven draga nägon fördel deraf. 20

Den 1:sta Sept<em>b<e>r iämnade jag England, mina bemödanden der
hade hufvudsakligen varit rigtade på föremäl passande för sädana
hemslöjder som skulle införas och smäningom ordnas, men då jag
sedan erhöil underrättelse om frosten ansäg jag mig äfven böra
efterhöra sådana saker som, om de också lämna en under vanliga
förhåiianden altför kien vinst, deremot vore sädane att de kunna
tiilgripas genast och i större scala — detta till ursägt att ännu icke alt är
i ordning — dock hoppas jag att snart hafv den första samlingen
fullständig.

Med ledsnad hörde jag af H:r Quist att den kåda som kan insamias 30

i våra skogar utan föregående bleckning, icke kan användas till
Terpentin och hartz och att således af dessa artikiar endast så mycket
kan åstadkommas i vinter, som man kan erhälla af det råämne som
man härförinnan för detta ändamål förberedt. Men jag hade hoppats
att nästan hvarje socken skulie kunna iåta samla kåda i höst och att
häraf en storartad export skulie kunna uppstå i vär, ty af erfarenhet vet
jag att arbetet är lätt, emedan jag i fiere år lät samla deraf för
gasberedningen här och altid erhöil värt behof af 2 å 3 000 L innom
en kort tid pä hösten och alt från egen socken. Quinnor och barn vore
de som samlade den. Jag meddelade H:r Quist detta samt mitt 40

förfarande för att rena kädan och erfor att de 5 å 6 % watten som
sålunda renad kåda innehåller anses göra den osäljbar. Detta betwillar
jag, ehuru det wäl mä vara, att wattenhalten som visserligen gör detta
hartz oanvändbart för somiiga ändamäl, nedsätter varans wärde, sä
tyckes det dock att det skulle kunna användas till andra. Med den
kännedom man eger derom att en betydlig del af alt på Marknaden
förekommande hartz begagnas till beredning af Twåi IIWid twålbered
ning kan wattenhalt hos hartz ej vara skadlig ty watten tilisättes i
betydkig> quantitet.)I och då sädan twå i stora partier användes i
Yllefabr<iks> districten i England beslöt jag att genast göra en förfrå- 50

gan. 1 morgse lät jag insamia kåda, reningen pågår just nu, efter ett par
timmar afgår prof till Åbo för att via St<ock)h<obm & Götheborg gå till
Hull der den bör kunna vara hastigt nog och jag ber mina wänner der
genast bjuda ut varan (utan förbindeise) i Leeds & Huddersfield samt
telegrafera svar hvad derför bjudes *lefverans)* i wår.


