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tillffihliga utanordningar från nämnde1 Kassa skett ät enskilde personer
i form af lån, hvilka, ehuru deras återgäldande stundom af särskilda
omständigheter fördröjts, likväl deis allaredan blifvit, deis i sinom tid
ofelbart blifva till Kassan ersatta. Och får jag i sammanhang härmed
försäkra att, så vidt på mig ankommer, Passkassans öfverskottsmedel
hädanefter oaflcortadt skola tillfalla fattig- och arbetshusfonden samt
deras användande för andra ändamål framdeles ej ega rum.

Med futikomiigaste högaktning har jag äran vara

10 Högädle Herr Senatorns
Odmjukaste tjenare

Alex. Armfelt

235 j. W. G:SON SNELLMAN - J. V. SNELLMAN
9.1 1864
RA, J. V. Snetlnians sarnling

20 Käre Broder!

Erkännande ingången af M<in> B<roders vänskapsfulla af den 25
pass<a>to beder jag, hvad brännvinsfrågan beträffar, ännu få yttra det
jag ej kan inse hvarföre Städerna skulle förmenas att bränna Sitt
husbehofs bränvin derföre att några Köpmän i dessa städer erhållit lån
af det Alimänna emot 6 % Ränta för att importera mera Spanmål än
eljest skulle ske på det Kronan ej måtte behöfva hafva Reservlager af
denna Nödvändighets Artickel och förlora betydligt därpå. Hvad åter
Uleåborgs Läns Spanmålsskulder för förra Aret beträffar sä torde de ej

30 mera vara alit för stora och vore väl nästan intet om Styrelsen önskat
att deras utkrediteringar till Ailmogen skulle förlängas, på de orter som
äfven i År fått missväxt.

Det har ej heller varit min Åsigt att de delar af Länet som i År fått
missväxt skulle få bränna men hvarföre ej i synnerhet Städerna för sitt
nödvändiga husbehof ej skulle få bränna kan jag ej inse.

Jag är mycket ledsen öfver att ej förut hafva kunnat inremmittera
medlen för dc här teknade 5 aktierna i Uutiset men saken är den att jag
ej kunnat få in dessa medel hvaraf ännu utestår något men jag
innesluter emedlertid7 här 500 Mk i Postremmis Vexlar enligt nedan

40 stående förtekning utgörande Aktiebeloppet.
Som jag sällan läser Nylanderska Artiklarna i Oulun Wtiikko>

S<anomat> sä känner jag alls ej vid Mtin) B<roders yttrande om att vi
Uleåborgare skulle vilja skrämma det vanmäktiga Ryssland och vågar
jag försäkra att om sådana Rykten skulle affiörts då måste de vara
utgångna iofrån härdens i H<elsing>fors några härvarande medlemmar.

Vi mä »Gudilof» alla här bra och helsa hjertligen dig och dc dina
samt önska Eder och isynnerhet dig sjelf helsa och krafter till dit
Vigtiga Wärf.

Din tillgifna frände och tjenare
50 J. W. Snellman G:son

Nota å Postremmis vexlarne
Litt<era> A N:o 483, 506, 594, 602, och litttera> B. N:o 773, alla a 100
Mk.


