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Nyl<ands> L<än> H(ögvälborne) H(err’ B(aro)n
Åbo — H<ögvälborne> Herr Gr’efve
Wiborg — (Guvernören) Välborne> Werr> G<eneralmajor>

Åberopande Finansexpeditionens skrifvelse N o den 16 dennes
(Åbo och min dervid närslutna biljett) fär jag äran meddela ii texten: 10

Herr Baron — Grefvenll, att vid den af K’ejserliga> S<enate)n anbefallda
upphandlingen af vårsäd Tit. må för hvarje erbjudet parti medgifva det
pris Tit. anser varan med afseende å dess vigt och grobarhet vara värd,
hvarvid likväl för kom får betalas högst 25 mk och för hafre högst 15
mark pe>r tunna; anhällande jag, att i händelse högre pris skulle
fordras, Tit. benäget ville i skrifvelse (Åbo och p<e)r telegraQ sådant
meddela samt invänta närmare bestämmande.

Aflemnar leverantören vid anbudet pålitlig attest öfver grobarheten
eller anser Tit. hans egen uppgift derom förtjena förtroende, kan till
vinnande af tid profning underlåtas; men bör i tvifvelaktiga fali 20

profning verkställas förrän det betingade priset utbetalas. Vägning bör
i hvarje fail ega rum.

Vara under 75 procents grobarhet borde icke mottagas7 Men emedan
utsädesbehofvet i de norra länen är trängande, måste, om tillgång till
bättre vara tryter, äfven vara af grobarhet några procent derunder
köpas.

Synnerligen gäller det sistanförda om hafre, hvaraf några tusen
tunnor helst i magasinet i Welsingfors (magasinet i Åbo) bör uppkö
pas sä skyndsamt som möjligt, för att ännu med öppet vatten kunna till
destination orten transporteras. 30

Med utmärktaste Högaktning har jag äran underteckna

H(ögvälborne) H<err’ B<aronens
(Hcögvälborne H<err> Gr<efve)ns)
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H<ögvälborne B’(rode>r!

Mitt till Jacobstad afreste ombud telegraferer i dag derifrån:
»Arduare anlände här efter mycket arbete genom drifisen dagens

morgon, lossningen päbörjas imorgon bittida i fall väderleken gynn
sam.»

Columbine är sedan sednaste underrättelse ifrän förrgår i Piteä och
kan således med det första inlöpa i Brahestad och anserjag äfven denne
last in salvo.

Med känd högaktning 50

Julius Harff


