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Högädle Herr Generalmajor!

Med dagens post afgär Finansexpeditionens skrifVelse angäende Kej
serliga Senatens beslut i fråga om det föreslagna utbytet af utländskt
kom ur kronans magasiner mot deposition af utsädeskorn i de af
frosten skadade orterna. 10

Angående det af H:r Generalmajoren föreslagna uppköpet af utsä
deskorn för kronans räkning från de orter i länet, der sädant ymnigare
skördats har deremot Kejs<erliga> Senaten icke Velat fatta något
definitiVt beslut, förrän frågan i officiel Väg inkommer. Jag får derföre
äran härom underrätta, bekräftande min p(e>r telegram af den

______

meddelade avis, samt bedja H:r Generalmajoren från Länestyrelsen till
Hans Majestät ingifVa fullständigt förslag i ämnet.

1 Kuopio iän har skörden utfallit sä riklig, att Länestyrelsen
derstädes ansett den spanmåisimport som af enskiida spekulanter
derstädes utan förskott af statsmedel ombesörjes, torde blifva för 20
behofVet i det närmaste tillräcklig. Förskott har begärts endast för en
import af 8 000 t<unno’r till Kuopio, och är denna import beräknad
hufVudsakligen för ersättning till Uleåborgs län, sedan senaste vinters
erfarenhet Visat, att allmogen i sistnämnda län i anseende till det
billigare priset hemtat betydligare qVantiteter från detta håll.1

Ehuru jag inser, att denna import till Kuopio torde komma att
bringa de nödlidande i Uleåborgs län jemförelseVis ringa hjelp, emedan
det knappt är troligt, att trafikanter derstädes kunna utkreditera nägot
betydligare belopp till invånare i ett annat län, har jag nödgats lemna
saken sin gång, isynnerhet som det Visat sig vara sä svärt att få 30

importörer i Brahestad och Uleåborg. Senaten har ocksä beViljat
förskott till sagde importbeiopp för Kuopio med 24 m<arb pce>r tunn>a
räg, d. v. s. med en summa 192 000 m<ark>.

1 Wasa län är allmogen hårdt ansatt af utsökningar från de köpmäns
sida, hvilka sedan senaste höst åt densamma utkrediterat spanmål.
Huru förhåller sig härmed i Uleåborgs Iän? För Wasa län har
Kejserliga) Senaten bestämt 60 000 Rube>l till omsättningar af de
förskott, som ännu hos köpmännen utestå, med Vilkor att alimogen
icke ansättes. Något belopp kan, om nöden så fordrar, äfven för
Uleåborgs län disponeras, sä mycket mer, ju mindre länets anspråk på 40

import och nytt förskott blir. Sagde hjelp bör naturligtVis icke utbju
das, utan besparas till nödens stund, så att dermed Verkiigen må något
till dess afhjelpande uträttas. Det är dock billigt att H:r Generalmajo
ren »sub secreto» underrättas derom, att hjelp finnes i beredskap.

Med utmärktaste Högaktning har jag äran underteckna

Högädle Herr Generalmajorens
Helsingfors den 28, Sept. 1863.
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