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J. V. Snellnzctn verkade sam ordJörande i finlands Hypoteksförenings
direktion och sam verkställande direktör från 1869. Sam s&lan skötte
han även heit praktiska göromåt, såsom att egenhändigt inJia anteck
ningarna i tånejournalen. De första från 1872 är gjorda mcd dynamisk
handstil inedan de sista fråit 188], kort innan Snellman aviider, vittnar
om en åldring. Originalet är i Hypoteksfreningens ägo.
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269 1 V. SNELLMAN - SENATENS EKONO
MIEDEPARTEMENT 27.IX 1870
RA, Senatens arkiv

Till Hans Kejserliga Majestät

Ifrän Direktionen för Finlands Hypoteksförening underdånigst.

Såsom nådigst anbefalld berättelse angående Finlands Hypoteksför
enings ställning under förra hälften af innevarande år 1870 för 10

Föreningens Direktion i djupaste1 underdånighet anmäla:
Att ställningen så tillvida förbättrats, att räntebetalningarne till

Föreningen ingätt med ökad regeibundenhet, samt att jemförelsevis
endast ett fätal lägenheter blifvit för Föreningens tillgodohafvande
försålda och än färre behöft för dess räkning inropas.

Deremot har försäljningen af tidigare inropade lägenheter icke
fortgått med den raskhet, hvarmed senaste ärs erfarenhet syntes gifva
läfte. — Antagligt är, att öfverhufvud någon misströstan angående årets
skörd under våren och vid sommarens ingäng var rådande, hvarigenom
köpare afskräcktes, samt att särskildt i de nordliga länen allmogens 20

tillgängar medtagits af betalning till Höga Kronan för ränterester och
erhållna lån, i följd hvarafmedel derstädes brustit till inköp afjord och
till nödigt förlag för dess häfdande intill skörden. Dock hafva numera,
sedan årsvexten visat sig blifva tillfredsställande och i fiera trakter af
landet riklig, talrikare köpeanbud ingått.

Föreningens penningtillgångar för betäckande af annuiteterna ä dess
län hafva fortfarande varit tillräckliga, sä att ränta och amortering å
det inhemska länet kunna utan svårighet bestridas och beloppet af det
förskott för annuiteten å det utländska lånet, som halfärligen lyftats på
Föreningens kreditiv i Finlands Bank, behöft ökas med endast en 30

ringare summa. Dessa förskott hafva städse blifvit ti% fullo återbetalda
inom päföljande halfår.

1 öfrigt fär Direktionen underdånigst åberopa den 20. Juni hällna
bolagsstämmas, tidigare insända Förhandlingar samt vid dem fogade
relation om förvaltningen af Föreningens tillfallna jordlägenheter.
Helsingfors, den 27 September 1870.

På Direktionens vägnar:
Joh. Vilh. Snellman
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Ekenäs den 30 Sept. 1870.

Kära S<nellma>n

För 2 a 3 veckor tillbaka skrefjag till Janne och bad honom skicka mig
2 Sippola ost af s<om>m<a>r sorten, (med Jungfru ä Ångfartyget 50

Platen) men har ej erhällit något svar därå, hvarföre jag anhåller att
k<ära S<nellma>n ville hafva godheten och nästa Mändag med Platen af
skicka mig omnämnde ost.

Gåssarne fingo af mig 20 Mark då de voro här. En Nyman i
H<elsing>fors anoncerar lamp kupor till salu, månne han har bläa eller


