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till iän för utsäde och till undsättningsarbeten, om sådant blir absolut
nödvändigt.

1 årsvextberättelsen af d<en> 15:e d<enne)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.) Uneåborg (Skulle Herr Generalmajoren äfVen med afseen
de pä en möjlig blokad i Vår anse magasinerna böra förses, bör detta
p<e>r teiegram meddelas.)

Förbindligast anhåller jag om tätare underrätteiser 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

Högväiborne Herr Barons
(Högädle Herr Generaimajorens)
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HUB, JJS handskrftssamliiig

GuVernören Uleäborg

Förskott mot 6 procent för 30 000 tunnor råg å 26 Mark. Kom ä 20
mjö1)matta 30 1/2 pä 2 är 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 ä 24 Mark, kom 20,
mjölmatta 30, på 2 år 5 månader, om utkrediteras åt behöfvande. Bref
i dag.

S:n
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HUB, JVS hanäskriftssamling

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 frän statsverkets
sida erfordras, sä ser sig Kejserliga> Senaten i stånd att i annan väg 50

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

Och som till K<ejserliga S<enatens kun skap 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
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uppskof med förskottets återgäldande, numerail sett sig föranlåten att
exekutivt utsöka betalning för densamma, har Kejserliga) S<enate>n
medgifvit, att sädane importörers lån fär omsättas, till större eller
mindre belopp deraf, pä de vilkor, som i Finans> Expedit<ionen>s
skrifvelse af d<en) aro stadgade for erhallande af forskott for
spanmålsiniport innevarande höst.

Likväl fordras för ett sådant medgifvande, att förskottstagaren,
genom att inför vederbörande Magistrat Rådst<ufvu> Rätt? förete sina
handelsböcker och af ailmogen för afiäten spanmål mottagna skuld

10 sedlar, styrkei, tilL hvilka orter och tiLl hvilket belopp utkrediteringen
skett, samt deröfver förskaffar sig Magistratens intyg.

Pä grund af sådant intyg och mot skriftlig förbindelse af förskotts
tagaren att Iåta fordringarne viss tid utestä, eger Tit. att rekomendera
honom till erhällande af iän ur Understödsfonden på sä lång tid, att
den med 4 å 5 mänader öfverskjuter den af honom åt hans gäldenärer
lofvade respittid.
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Finans Expeditionen.

Till Guvernören i Wasa län.
Uleäborgs iän

Pä grund af meddelande genom telegram anmodas:
30 1 :o Att göra sig underrättad, hvilka trafikanter i länet, som kunde

vara vifliga att mot förskott af statsverket denna höst importera
spanmål till hamnar i de af frosten skadade orterne.

2:o P<e>r telegram hit uppgifva, huru stort belopp säd af hvarje slag
genom dessa importörers försorg kan för länet anskaffas.

Förskott kan erhälias af statsverket på 112 år och 5 mänaderli mot
förbindelse från importörernas sida, att äfven på två är utkreditera
varan åt ailmogen.

Äterbetalningen af förskottet bör ske inom de sista fem mänaderna.
Förskotterna komma att utbetalas och jemte räntan inkasseras af

40 Finlands Bank, som äfven pröfvar säkerheten. De iemnas mot fiera
låntagares solidariska ansvarighet eller mot borgen.
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Guvernören i Uleåborg — (Enskildt)
50

Jag anser mig böra till de offic<iela> meddelandena till Länest<yrelsen)
ang<ående spanmålsimporten tillägga nägra ord enskildt bestärnda
endast för H:r Gen<eralmajoren>.

Det större belopp säd, som blifvit bestämdt sås<om> maximum vid
förskotts beviljande för Uleåb<org>s iän afser, öppet taladt, krig, icke


