
704 J. V. SNELLMAN — C. G. F. WREDE & S. H. ANTELL, KONCEPT

uppskof med förskottets återgäldande, numerail sett sig föranlåten att
exekutivt utsöka betalning för densamma, har K<ejseriiga> S<enate)n
medgifvit, att sådane importörers iän fär omsättas, till större eller
mindre belopp deraf, pä de vilkor, som i Finans> Expedit<ionen>s
skrifvelse af d<en aro stadgade for erhailande af forskott for
spanmåisimport innevarande höst.

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

10 sediar, styrkei, tul hvilka orter och till hvilket beiopp utkrediteringen
skett, samt deröfver förskaffar sig Magistratens intyg.

Pä grund af sådant intyg och mot skriftiig förbindelse af förskotts
tagaren att iåta fordringarne viss tid utestå, eger Tit. att rekomendera
honom tili erhållande af lån ur Understödsfonden på sä iång tid, att
den med 4 å 5 månader öfverskjuter den af honom åt hans gäidenärer
iofvade respittid.
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Finans Expeditionen.

Tili Guvernören i Wasa iän.
Uieåborgs iän

På grund af meddeiande genom teiegram anmodas:
30 1:0 Att göra sig underrättad, hviika trafikanter i länet, som kunde

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

2:o P<er teiegram hit uppgifva, huru stort beiopp säd af hvarje siag
genom dessa importörers försorg kan för iänet anskaffas.

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

Återbetainingen af förskottet bör ske inom de sista fem månaderna.
Förskotterna komma att utbetaias och jemte räntan inkasseras af

40 Finiands Bank, som äfven pröfvar säkerheten. De iemnas mot fiera
iåntagares soiidariska ansvarighet eiler mot borgen.
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Guvernören i Uieåborg — (Enskildt)
50

Jag anser mig böra till de officieia> meddeiandena tili Länestyrelsen>
ang<ående> spanmåisimporten tiliägga några ord enskiidt bestämda
enäast för H:r Gen<eralmajoren>.

Det större beiopp säd, som blifvit bestämdt säs<om> maximum vid
förskotts beviljande för Uieåb<org>s iän afser, öppet taiadt, krig, icke


