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någonting ihop.
Ursäkta brådskan och slarfvet samt emottag försäkran om den

uppriktigaste högaktning och tillgifvenhet af

din trogne vän och tjenare
Chr. Oker-Biom

Willmanstrand d. 22. October 1867.
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Haf godheten ännu precisera sändningarne till Wasa Iän.
Afvenså uppgift pä Harffs meddelanden om linblårs-skeppningen.
När Alexander färdig? Sök att få Porthan till Brahestad. Dit

nödvändigt det lofvade.
Joh. Vilh. Snellman

d. 23 Okt. 67.,
20

<Bilaga)

Protokoli fördt vid Sydfinska Ångfartygs Bolagets Direktions och
Fuilmäktiges sammanträde i Helsingfors den 23. Oktober 1867.

1 anledning af gjord förftågan huruvida bolaget ville förbinda sig att
låta sitt fartyg Alexander, som på återffirden efter en nyligen verkstelld
resa med last för Kronans räkning till Uleåborg stått på grund och
derpå stadt under reparation härstädes,än i höst begifva sig med dylik
last till Brahestad, fattades enhälligt det beslut att emedan fartyget för 30
fuliständigare reparation af den vid påstötningen erhållna läcka måste
under wintern intagas i docka och oundgängligt således är att fartyget
innan inläggningen för slik docktagning hit ätervänder, detsamma icke
finge gä nordligare än till Brändö invid Nikolaistad, med rättighet
derhos för fartygets beflshafvare, att ifali han, ankommen på höjden
af Räfsö ellei Christinestad, befarade att om resan fortsattes längre
norrut, äfventyr skulle uppstå för fartyget att infrysa, han då egde
anlöpa någon af desse hamnar och der lossa fartygets innehafvande
Iast.
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Aflastningar till Wasa Län.
Till Jakobstad eller nordligare om möjligt:
p<e>r Briggen Emma, under bogsering 2 400 Mattor Mjöl.
p<e>r Briggen Hulda, ett mycket godt fartyg,
inlastningen päbörjat den 18 dennes 3 000 Mattor Råg 50
p<e)r Porthan, Alexander eller
Suomi: 1 600 Mattor Råg

7 000 Mattor


