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ras till Bankkontoret på orten med bifogadt bevis deröfver, att
ofvannämnda särskilda förbindelser blifvit till Länestyrelsen aflemnad
hvarjemte det ankommer pä Tit. att o. s. v.

Det åligger dem, hvilka erhållit förskott, att vid seglationens siut till
Länestyrelsen insända vederbörande tulikammares attest öfver det
qvantum säd eller mjöl de importerat, på grund af hvilka attester
jernförda mcd den afgifna förbindelsen Tit. eger anmoda Bankens
Direktion att genast utsöka den del af förskottet som motsvarar en
tilläfventyrs förefunnen brist i den verkstälda importen.

10 Då det åliger Bankdirektionen, att till Tit. öfversända uppgift på de
lånesökande, åt hvilka förskott beviljats och på beloppet deraf; bör Tit.
vidtaga enahanda åtgärd med afseende på dem, från hvilka allsingen
tullkamrnarattest ingått.

H:r Protokollssekreteraren Calamnius Ville hafva godheten kommuni
cera dessa skrjfVelser (till Banken och GuVernörerne) mcd Senatskam
rer Thiln och benäget meddela mig hans anmärkningar

J. V. S:n
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Högvälborne Herr Baron! Wasa
(Högädle Herr Generalmajor!) Uleåborg

Osäkerheten angående vidden af importbehofvet och svårigheten att i
30 utlandet erhälla krediter på drägliga Vilkor har fördröjt det definitiVa

beslutet angäende förskotten.
Säsom i dag afsändt telegram gifVit tillkänna kan Herr Baron

(Generalmajoren) likVäl till tidens vinnande lofva förskott åt dc
importörer, hvilka Herr Baron (Gen<eralmajoren)) finner erbjuda
tillräcklig säkerhet, öfvertygad att äfven Bankdirektionen skall god
känna densamma. 1 motsatt fall torde väl lånesökanden kunna äka
säkerheten.

Bankdirektionens befattning mcd länen afser att befria Länestyrel
serna från den för dem svära kontrolen deröfver. att säkerheten under

40 den länga lånetiden icke må förminskas, samt att åstadkomma en
prompt inkassering, ssom för det i utlandet tagna kreditivets återbe
talande nödvändig. Deremot har kontrolen öfVer ätagandets fuligöran
dc måst öfverlemnas ät länestyrelserna.

Emedan förskotten gifvas pä längre tid, endast och allenast för att
hjelpa den nödlidande allmogen till kredit hos importörerna, torde
Herr Baron (Gen<eral>Maj<oren>) vid rekomendation för dc lånesökan
dc hafva detta hufvudsakliga ändamål i sigte. försäljning kan ej
förbjudas, också icke kontroleras. KreditgifVaren förtjenar först pä två
år, hvad försäljaren förtjenar pä ett halft till 9 niänader. Men någon

50 uppoffring mäste1 affärsmänncn underkasta sig under itererade miss
vexter, om dc önska att kronans spanmälshandel skall upphöra.
Vissliet måste derföre finnas, att förskottstagarena Vilja göra denna
uppoffring och icke blott förtjena pä dc i nöd stadda, utan verkiigen
hjelpa dem.

Kronans spanmälsförräder komma att säsom senast anVändas blott
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till iän för utsäde och till undsättningsarbeten, om sådant biir absolut
nödvändigt.

1 årsVextberättelsen af d<en> 15:e denne>s saknas yttrande, huruvida
förrådet i magasinerna borde ökas eller icke. IWasaII (Vid den i södra
delarna af länet goda skörden torde ingen tillökning genom uppköp
behöfvas.) IIUneåborgI (Skuile Herr Generalmajoren äfven med afseen
de pä en möjlig blokad i Vår anse magasinerna böra förses, bör detta
p<e>r telegram meddelas.)

Förbindligast anhäller jag om tätare underrättelser angäende utsig
ten för bergningen i länet. Det är i hvarje fail svårt nog, att icke göra 10

antingen för mycket eller för litet.
Jag har med upprigtigaste Högaktning äran underteckna

HögVälborne Herr Barons
(Högädle Herr Generalmajorens)
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HUB, JYS handskriftssarnling

Guvernören Uleåborg

Förskott mot 6 procent för 30 000 tunnor råg å 26 Mark. Kom ä 20
möbmatta 30 1/2 på 2 år 5 mänader, om utkrediteras. Försäljning kan
ej förbjudas, men visshet bör finnas, att de behöfvande hjelpas med
kredit. Bref i dag.

Guvernören Wasa 30

Förskott mot 6 procent för 20 000 tunnor råg ä 24 Mark, kom 20,
mjölmatta 30, pä 2 är 5 månader, om utkrediteras ät behöfvande. Bref
i dag.

S:n
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HUB, JVS handskt’iflssarnling

Guvern<ören> i Wasa
d:o i Kuopio

Emedan den gynnsama väderleken sä befordrat årsvexten, att enligt
frän Tit. efterhand ingångna underrättelser en Vida mindre import af
utländsk spanmål biir behöflig, är hvad tidigare kunnat beräknas, och
i följd häraf äfven mindre förskott för detta ändamäl från statsverkets
sida erfordras, sä ser sig Kejs<erliga> Senaten i stånd att i annan väg 50

använda nägon del af det för detta behof upptagna kreditiV till den af
missvexterna lidande allmogens understödande.

Och som till K<ejserliga> S<enaten>s kunskap kommit, att en del af de
trafikerande, hvilka sistlidne höst importerade spanmål med förskott af
statsmedel och sedan utkrediterat varan till allmogen Ilsamt derföre fått


