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RA, JVS sarnling

Wasenius telegraferar att han i Schiedam uppköpt tillsammans 840
Läster motsvarande c:a 15 000 tunnor att han står i underhandling om
än vidare 300 Läster, Schiedam som han hoppas kommer till afslut i
denna vecka, samt att 2 000 tunnor ifrån Aalborg och 1 200 ifr<ån
Colding blifvit afslutade. Jag har genast i går afton efter undfångsten af
samma telegram på samma väg meddelat honom huru önskvärd det är
att få samma 300 läster i Schiedam ithy det är Kurländsk vara och 10

således passiigaste för utsäde hos oss i Finland. Wasenius delgifver
derjemte att ett parti om 8 000 tunnor danskt kom är tillgänglig och är
med anledning af dessa meddelanden ej att frukta att det uppgifne
behof kan fås.

Ett ytterligare accreditiv på B<anco mk 125 000.- att i 2 månaders
trattor och emot connossement disponeras säger sig Wasenius böra få
p<e>r telegraf i anledning hwarafjag skall taga mig friheten att derom
göra ansökning till Finansexpeditionen och beder att nödig ordre till
Finlands Bank måtte — om möjligt i dag på förmiddag — afgå.

Herr Forsberg har derjemte låtit förefråga om han, då inköpet är 20

verkställd, får anträda sin hemresa; deröfver utbeder jag mig benäget
meddelande.1

Af Herrar Rosenius & Sesemann hade jag i går bref hwaruti de
meddela mig att transporten landväg numera är i full fart samt att
densamme efter bästa förmåga skall verkställas. Som betydliga frakt
utbetalningar härvid komma i fråga, så anhålla nämnde H<er>r<a>r om
en penningeremiss om 10000 Mark om hwars utsände jagjemväl i dag
skall taga mig friheten att göra ansökan.

Det mig i förrgår benäget tillsände bref får jag enligt önskan
härjemte retournera. 30

Högaktningsfullt
Julius Harff

16 Mars 1868
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Kuopio den 16. Mars 1868. 40

Wärdaste Bror!

En längre tid har förlupit sedan jag sä här enskilt meddelat mig med
Dig. Anledningar ha ingalunda saknats, menjag har verkligen icke haft
hjerta att plåga Dig med mina privatandragenden, utöfver dem med
hvilka jag varit tvungen att officielt öfverhopa Dig med. Imellertid
finnes 1111 ett och annat, hvarmed jag önskade få enskilt meddela mig
med Dig och öfvervinner för denna gång alla betänkligheter.

Att börja med: frågan om kornbytet för fängelserne. Den anmälan,
som i denna fråga härifrån ingick, var nägot dunkelt hållen — vid 50

genomgående af densamma nu efteråt har jag funnit det — hvarföre
något missförstånd uppstått. Nordenstreng, som uppsatte denna an
mälan, har nu deröfver afgifvit en förklaring, som mcd lördagens post
afgick och som borde vara egnad att rätt utreda förhållandet. Till hvad
denna förklaring innehåller ber jag att här få göra ett litet tillägg.


