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ligt dugiiga arbetsamma och skickliga mannen vid länestyrelsen, kan
han ej bindas vid en befattning med inkomster otillräckliga för lifvets
bergning. Odmjukast anhåller jag derföre om Herr Senatorns medver
kan derhän att Brander må hugnas med den tjenst han ansökt.

Nya försök göres om hafrans grobarhet och hoppas jag att åtmins
tone en del deraf kan till utsäde användas.

Med utmärktaste Högaktning har jag äran framhärda

Wälborne Herr Senatorns
ödmjukaste tjenare 10

C. G. Wrede
Nikolaistad den 18:de Mars 186$.

935 K J. HARFF—J. V. $NELLMAN2O.III 1868
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Mcd anledning af dagens samtal tillåter jag mig nämna, huru jag
uppfattat omfången och destinationen af det för Höga Kronans 20

räkning requirerade kornpartiet, nämligen att:
importeras sjöledes:

till Uleåborg och Brahestad. T<unno>r 9 000.-
» Wiborg för Joensuu & Kuopio » 82000.-
» Jacobstad » 4 000.-
» Nikolai — och Kristinestad » 4 000.-
» Björneborg » 3 800.-
» Helsingfors p:r Tavastehus » 4 000.-

Tunnor 32 800
samt landswägen: 30

ifr<ån S:tPetersburg till Jyväskylä & Kuopio
2 $00 Tschetwert — — 33 600.
eller tillsammans Tunn’o’r 36 160.-
hwartill läggas dc af H:r Lvon
införskrifna 1 200.-
sä utgör totalimporten Tunnor 37 360.-

bedjande jag ödmjukast att få rättelse om denna uppfattning ej är
riktig.

Utom förestående c:a 36 160 Tunnor har jag enlig benäget uppdrag
i dag från S:t Petersburg requirerat ytterl<igare) 600 Tschetwert utsä- 40

deskorn att p<er slädföre befordras till Jyväskylä och hoppas jag blifva
i tillffille att efter några dagar kunna delgifva såväl om varans afslut än
dess afsändning.

Julius Harff
Helsingfors d. 20 Mars 1868
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Senatorn Snellman yttrade att Senatorn väl fann det nuvarande sättet
för vinterpostföringen emellan Sverige och Finland icke öfverensstäm
ma mcd tidens fordringar, och att således en ändring den vore


