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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 1868.

935 K J. HARFF-JO V. SNELLMAN2O.III 1868
RA, JVS sarnling

Med anledning af dagens samtal tillåter jag mig nämna, huru jag
uppfattat omfängen och destinationen af det för Höga Kronans 20

räkning requirerade kornpartiet, nämligen att:
importeras sjöledes:

till Uleåborg och Brahestad. T<unnor 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
2 800 Tschetwert — — 33 600.
eller tillsammans Tunn<or 36 160.-
hwartill läggas de af H:r Lvon
införskrifna 1 200.-
sä utgör totalimporten Tunnor 37 360.-

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

Utom förestäende c:a 36 160 Tunnor har jag enligt, benäget uppdrag
i dag frän S:t Petersburg requirerat ytterkigare> 600 Tschetwert utsä- 40

deskorn att p<e>r slädföre befordras till Jyväskylä och hoppas jag blifva
i tilifälle att efter några dagar kunna delgifva säväl om varans afslut än
dess afsändning.

Julius Harff
Helsingfors d. 20 Mars 1868
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TET 24.111 1868 50

RA, Senatens arkiv

Senatorn Snellman yttrade — att Senatorn väl fann det nuvarande sättet
för vinterpostföringen emellan Sverige och Finland icke öfverensstäm
ma med tidens fordringar, och att således en ändring den vore
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önskvärd. Framgången af det härom väckta försiaget genomförande
vore iikväl, enligt Senatorns mening, mycket tvifvel underkastad,
hvilket äfven i någon mån antyddes deraf, att vederbörandes uttryckta
olika åsigter rörande lempiigaste sträckningen för omförmäite ångbåts
fart icke syntes kunna förenas, jemte det omkostnaderne för en dylik,
om också blott med ett enda fartyg anordnad vinterkommunikation,
hvilka efter approximativa beräkningar komme att med åtminstone
fyratioåttatusen mark om året öka den förlust underhäilet af en
postförbindelse på denna linje nu redan medför, alltid och särdeles

10 under närvarande förhålianden måste anses nog kännbara; hvarutom
det icke helier torde böra iemnas oanrnärkt att, isynnerhet om linjen
Hangö-Dalarö biefve vald, föi komrnunikationens vidmakthållande,
antagiigen skuile erfordras två ångfartyg, samt att i ali händelse
postföringen öfver sjöpassen emelian finska fasta iandet och Åland
måste qvarstå, och äfven den öfver Ålands haf bibehållas, för att vid
mötande hinder för ångbåtskommunikationen aniitas. Då härtiil kom
mer icke allenast att olägenheterna af den nuvarande vinterpostkom
munikationen emellan Sverige och Finland göra sig gällande endast
under en kortare tid af året, och densamma äfven dä tidtais kan

20 reguliert uppehållas, utan jemväl att kommunikationen dessa länder
emellan står öppen medelst telegraf, trodde Senatorn sig böra tillstyr
ka, att den nu föreslagna ångbåtsförbindelsen måtte åtminstone för
närvarande fä förfaiia. Dertiil manades Senatorn så mycket mer vid
tanken på den inom iandet nu pågående jernvägsbyggnaden, efter
hvars fuliändande en regulier och skyndsam samt efter landets tillgång
er mera afpassa% linje för ifrågavarande postbefordring kan erhålias
öfver S:t Petersburg under den tid af året dä sjöfarten är stängd. Och
ansåg Senatorn, ifail denna framställning vunne afseende, nödigt vara
att sjöpostförarenes ställning emellertid efter möjligheten förbättrades.

30

937 A. F WA SENIUS - J. V. SNELLMAN 25.1111868
RA, JV$ samling

Följande teiegram hafva just ingått:
från Nikolaistad:
»Hebes Iossning slutfördes går afton lasten utmärkt vacker levere

rades fuilkomiigt frisk och besteg sig inalles till 2 141 tunnor»
40 frän Liibeck; dat<eradt> i dag

»Germania ist heute frtih mit 2 900 dänische Tonnen nach Räfsö
abgegangen» — detta är andra resan, och bör fartyget kunna inträffa i
Räfsö den 27 om afton eiler 28:de om morgon.

Ångfartyget Irene med c:a 3 600 tunnor Kom till Tavastehus,1 1 000
tunnor blifva här och 600 gå till Wiborg att ersätta det upphettade
Partiet, af Helias iast. Jag har fått Prof hit af det upphettade Kornet
och profvat grobarheten. Det gror bra, ehuru ej till sä höjt procenttal
som det öfriga, siutresultat ännu dock ej vunnet.

Från Coiumbine, destinerad till Brahestad & Uleåborg ännu ej
50 någon underrättelse.

Ardnaree med 4 700 tunnor till Jakobstad torde dagligen kunna der
införväntas.

Odmjukast
A. F. Wasenius.

Hfs. 25 Mars 1868.


