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Kära Barn.

Ni får nu fiytta in, när ni viii — men alla tiiisammans. Hinni gör här
ingenting ett par dagar tidigare — endast oro i vår hushålining. An
mindre har Ville något att uträtta der.

Skrif hviiken dag ni kommer — i tid, sä att jag kan skicka dig pengar,
om behöfs. 10

Jag anmäler i dag gossarna till inskription. Gör med vagnen, som ni
viii. Bätarne är bäst upptag redan i veckan. Se till att tjänsteflickorna
kläda sig varmt, i s<ynner>het Fia vid tvätten.

Här är alit i ordning. Kalle mår bra. De hafva iof äfven i dag,
emedan sjukdomsfali inträffat i skoigården. Få se, huru det gär med
deras skola. Gossarne böra vid skjutfärder hafva röda tröjarna under
kläderna. Hanna skaii också hålla sig klädd, genast hon uppstigen. Jag
är iedsen öfver Hannas dåiiga kappa. Kar den icke tvättas och
uppiagas — förrän ni kommer?

Emedan jag vili skicka tidningar, föijer med litet hvetebröd. 20

Er öma fader
J. V. S:n

d. 12 Sept.
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Högädie Herr Senator.

Herr Senatorns ärade skrifveise af den 4 dennes, för hvilken jag får
aflägga en uppriktig tacksägeise, har väckt mig pä en mängd utvägar
för vär nödställda allmoge att komma öfver dessa fattiga år; derjemte
föresiär Herr Senatorn, att nästkommande vär icke utiåna nägot kom,
men i stäliet beviija anständ med indrifningen af utestående iän.

1 frågan om utsäde komma länets östra trakter närmast i betraktan
de: hela Kajana härad, derifrän de sednaste underrättelsema varit 40

mycket ogynnsamma, Kuusamo, Pudasjärvi, Muhos, Piippola och
Kärsämäki Socknar samt vissa delar utaf nägra andra församiingar,
hvilka alla på iångt när af årets skörd icke erhåiia sitt utsädesbehof.
Utafdessa hafva Kajana härad och Pudasjärvi Socken, de par sednaste
åren, haft sä dåiig förtjenst utaf sin tjära att de nödgats anseniigt
skuidsätta sig — de öfriga behöfvande Sockname äro tiliföije af de
föregående missvexterna utfattiga.

Deremot kan antagas, jiDet ledsamma i är är osäkerheten; om några
veckor är säden tröskad och dä vet man bättre.II att de äterstående
Socknarne af Uleå och Haapajärvi härader äfvensorn största delen af 50

Salo härad erhällit groende kom utöfver det egna behofvet — och som
dessa sednare trakter just häfta för de ansenligaste skulderna till
Kronan, måste iden, att af dem, i afbetaining på länen, indrifva kom
för att dermed förse de först uppräknade behöfvande orterna, iigga
nära. Salo et Haapajärvi härader äro skyldiga inemot 40 000 tunnor,


