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Helsingfors d. 2 Mars 1868
Herr Senator J. W. Snellman!

Af Wasenius ingick i dag på morgonen ifrån Hamburg följande
telegram:

»Probe Schiedam Gerste sehr verunreinigt eben erhalten circa zwölf
tausend Tonnen circa dreissig Mark bordfrei nach Empfang accreditire 10

hinreisen. Jflllendische keimt schlecht, voraussichtlich volles Quantum
Curische Julländische nicht aufzutreiben, weshalb Forsberg zurathet
eine Schiffsladung Witebsksche weil gedarrt, auf Sandboden geerntet
der Ostpreusisch vorziehend Riga einkaufen» Telegram.

Telegrammets innehåll antyder att sedan profvet nu framkommit, de
ämna fara till Shiedam för att emottaga det af 12 000 tunnor bestående
parti — hwilket enligt ett förut till mig ingänget telegram skall gro 85
p(rocen)t. Profningen af Jutländskt kom har ej lemnat nägot tillfreds
ställande resultat, dock hoppas jag, att, sedan Shiedam affairen är
behörigen i ordning ställd, de begifva sig till Jfltland, Seeland och 20

Ftihnen, för att på ort och ställe söka få hwad som passligt och
tillgängligt är. Innan man börjar med uppdraget om en laddning fr<ån>
Witebsk torde dock underrättelsen böra afbidas, huru resultatet å
Jötland vet<eligen> utfallit, helt att pröfningen a Witebsk varan har
utvisat att den gror endast 64 procent.

Skulle Tit. emedlertid ej dela denna min åsigt och åtgärder till
anskaffandet af en laddning ifrån Polen skola vidtagas, så emotser jag
underrättelse derom.

Ifrän Petersburg hade jag jemväl i dag bref om ifrågavarande 2 000
Tschetwert; det meddelas att man visserligen ej tviflar pä, att kornet 30

gror efter uppgiften c:a 85 procen’t, dock har man (Pallisen) för
säkerhets skull företagit sjelf en profning — hwarpå jag troligen i
morgon får besked. Jag låter emedlertid för säkerhets skull ännu
ytterligare efterforska nägot mindre i Petersburg, för det fail — och
hwad jag tror det blifver af behof och skall jag såsnart offert derå
såsom äfven om uppgifterne ifrån H:r Wasenius hafva äran genast
underrätta.

Om Kamschatka kornet skall jag inhemta de önskade uplysningar.
Rörande transporten af de i S:t Petersburg köpta 400 Tschetwert

Kom, sä uppgifva Hter>rar Rosenius och Seseman att de ej kunna 40

ätaga sig deras forsling till ett nu bestämdt, afgifvande pris utan
förklara de sig villiga att verkställa densamme mot räkning ocl så
billigt som möjeligt Jag beder att, om möjeligt få i morgon besked på
denne fråga och fär jag nämna att kornets omlastning i säckar och
deras behörige försegling blifvit anordnad.

Min Commissionair som har att liquidera frakten p<e>r Emma har
fätt afmig ordres utbetala densamme efter 3 Mk 75 p p<er> Kuli såsnart
han erhållit vederbörande attest deröfver, att lasten blifvit af skepparen
behörigen aflefvererad. Ej tviflande att kommissionairen (Consul J. W.
Ramsell i Nystad) iakttager all försigtighet, har jag dock för säkerhets 50

skull i afton telegraferat honom om Guvernörens meddelande
Bekiagar hjerteligen det fortfarande illamåendet och önskar en snar

förbättring!
Med sann högaktning

Julius Harff


