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RÄ, JVS samling

Uleåborg den 1$ Aug. 1866
Käre Broder!

Äberopande mitt sednaste hörsamma af den 2 Junii beder jag härmed
få uppiysa att en ung man härifrån »Aug. Hedman», en af Cessionan

10 terna, som genom andras förvållande kommit i förlägenhet har utSigt
att få Accord med sina öfriga kreditorer. Såvida han af Banken får
anstånd med betainingen emot god borgen och förbindelse att betala
fullt med ränta och får jag äfven härmed uppiysa Min> B<rode)r att de
uppgifna Borgesmännen Ferd. Granberg, L. A. Löfgrn, N. Åström
och R. L. Engelberg äro hvar för sig god borgen för en vida större1
summa än ifrågavarande. Jag hoppas således att Banken beviljar
honom det begärda anståndet dä ingen förlust derigenom för Banken
uppstår.

Sednaste Veckans varma väderlek har väl upphjelpt den sentida
20 skörden här Norrut sä man kan hoppas pä bättre skörd än man förut

anade.
Vi äro »Gudskelof» alla lios oss friska och helsa Eder hjertligen!

Din tillgifna tjenare!
J. W. Snellman Gson
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HUB, JVS handskrtftssaniling

Högädle Herr Senator.

Då man i Helsingfors synes hafva varit mycket orolig för årsvexten
häruppe, skyndar jag att meddela alideles färska uppgifter, som jag
inhemtat under en 3 dagars utflygt öfver Brahestad, Siikajoki, Limingo
och Muhos.

Uti de sydiiga Kalajoki et Pyhäjoki kan rågsådden, tilifölje af
40 numera inträffad ovanligt gynnsam väderlek, på de fiesta ställen

verkställas med nysäd inom vanlig tid; mera norrut i Siikajoki,
Limingo1 och Muhos — åtminstone inom utgången af denna månad,
hvilket ännu icke är alideles för sent. Då emellertid pä de bättre
hemmanen och hos en och annan prest funnits gamia besparingar, samt
Kronan dessutom rundligt hjelpt med lån, så har mycket kommit i
jorden i god tid och jag såg i föregår redan broddar i Muhos.

Utaf Haapajärvi häradsboer, hvilka kommo för att uttaga spannmål
ifrån Kronomagasinerna, hade Kronofogden Mellin allmänt hört, att
de blifvit fullständigt hulpne med de qvantiteter som blifvit dem

50 tilidelade, hvilket äfven synes deraf, att af inalles 1 900 t<unno>r, för
berörde härad, 60 å 75 t<unno>r blefvo outtagne.1

Någon transport till Kemi behöfver icke heller komma i fråga, sedan
jag numera erhållit derifrån infordrade närmare uppgifter.

Utaf det Björneborgska partiet, torde snart inemot 300 tunnor vara
försälda; jag ansåg säkrare, att genast taga penningar, då jag kunde fä


