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till tån för utsäde och till undsättningsarbeten, om sådant biir absolut
nödvändigt.

1 årsvextberättelsen af den> 15:e d<enne>s saknas yttrande, huruvida
förrådet i magasinerna borde ökas eller icke. IWasaI (Vid den i södra
delarna af länet goda skörden torde ingen tillökning genom uppköp
behöfvas.) Uneåborg (Skulle Herr Generalmajoren äfven med afseen
de på en möjlig blokad i vår anse magasinerna böra förses, bör detta
p<e)r telegram meddelas.)

Förbindligast anhäller jag om tätare underrättelser angående utsig
ten för bergningen i länet. Det är i hvarje fali 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, JVS handskrflssarnling

Guvernören Uleåborg

Förskott mot 6 procent för 30 000 tunnor råg 26 Mark. Kom å 20
mjöl>matta 30 1/2 pä 2 år 5 månader, 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 å 24 Mark, kom 20,
mjölmatta 30, på 2 år 5 mänader, om utkrediteras ät behöfvande. Bref
1 dag.

S:n
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HUB, 1 VS handskriftssaniling

Guvern<ören> i Wasa
d:o i Kuopio

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

använda någon del af det för detta behof upptagna kreditiv till den af
rnissvexterna lidande allmogens understödande.

Och som till K<ejserliga> Senaten>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


