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P. S. Förundrar mig, att 1 syskonen så litet bry er om hvarandra. Du
vet t. ex. att det är Hanna som bestyrt om dina sängkläder, sytt och
stickat. Men jag hör att Du ej gifvit Hanna ett godt ord för besväret.
Sädant är illa nog redan som bevis pä brist i vanlig mensklig höflighet.
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HUBiDiverse brev IV

Älskade Syster.

Det är nog med tungt hjerta jag skrifver, både för min långa försum
melse att komma dertili och för underlåtenheten att sända mitt bidrag
för dem på Palo.

Hvad det senare angär, sä kan jag väl ej säga, att det varit omöjligt;
ty mycket kunde sparas. Men sanning är, att min pension är för oss
otillräcklig, så länge jag har fyra Söner att underhålla, alla redan gamla 20

och mycket behöfvande. Först nu7 börjar den älsta berga sig. De öfriga
lefva alla också hemma. Härtill kommer ännu gamla skulder, som ännu
gjort senaste år mycket bekymmersamt. Så måste jag ännu vid 72 år
tjena, om ej i hårdt arbete dock dagligen äret om.

Dock detta derhän. Jag sänder här endast 200 mk, men skall i juni
skicka mera, hvilket nu icke är mig möjligt.

Glädjande är, att Du kära Syster hållit Dig rask och som jag hoppas
lemnat allt medicinerande. Sorgligt deremot höra, att Maj1ken söta åter
varit skral. Om det är gifvet att lungorna lida, sä följ Pappas husmetod.
D<et> ä<r> plocka dref af tjäradt tåg, mycket fint. Sticka deraf tillsam- 30

mans en tunn matta, såsom vadd, att bäras pä bröstet närmast till. Den
värmer och inandandet af tjärdoften läker. Verkan kan icke vara
undergörande, men den preserverar mot försämring.

Af allt hvad jag här hört om bröstkurer, är vistelsen i Görbersdorff
— i Schlesien, dit man lätt kommer från Lttbeck <bäst>. Jag känner fiera
personer, som efter 3 månader återkommit friska derifrån. Man
vandrar1 der i ren luft, hvilar och sofver efter behag, äter god mat och
dricker godt ungerskt vi Detta är kuren. Men det bästa i min tanke
är, att man vandrar med en käpp under armarna bakom ryggen, som
tvingar att gå rak och böjer bröstkorgen. Detta är sä vigtigt, att den 40

saken förutan ingen medicin kan hjelpa.
Det är nu Sent på qvällen och detta mäste i postlådan.
Gud gifve Eder allt godt!

Din tillgifne broder
J. V. S:n

H.frs d. 4/4 78.
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Sarniade arbeten IX. Helsingfors 1896

Rodnaden hos ros och kind
Ljufligt tjusta blicken dårar;
Men, ack! lifvet kinden fårar.
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Rosen fälis af kulen vind.
Hjertats skönhet ensamt varar,
Jämnar Iifvets skarpa Stig,

Värmer alIt så ömt kring sig
Och ett frö för himmein sparar
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Kära Hinni.

Jag hinner endast här innesluta Ditt Flyttningsbetyg och mk 150.
SkalI skrifva mera i morgon.

Din fader
J. V. S:n

d. 8/6 78.

20 P. 5. Kommerserådinnan S<nellma>n i Uleå)bo>rg har afiidit.
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Ärade Bror.

30 Då Senaten lärer afgifva utlåtande i anl<edning> af Ständernas svar i
Hypoteksförenings-frågan, anhåller jag förbindligt få fästa Din upp
märksamhet på Direktionens (utlåtande) »yttrande» i Bihanget till
årsberättelsen för 1877.

Af detsamma framgår, att Föreningens främsta behof är, att räntan
på redan gjord förlust icke må ytteriigare öka den.

Genom räntefrihet för länet i Banken 600 000 m<ark> är redan
mycket vunnet. Men såsom kalkylen öfver ställningen den 3 1/12 77 (Se:
Arsberättelsen) utviSar, utgör förlusten 714 635 m<ark). AIltså förloras
ränta på 114 635. Härtili kommer nu genom Justitie-Departementets

40 afgörande kursförlust å annuitet för utländska länet, upptagen i
Kalkylen till 87 720 m<ark>.

1 rund summa är således nuvarande förlust utöfver lånebeloppet i
Banken 200 000 m<ark>.

Beklagligen måste ytterligare förltist motses. Beräkningen i »Komi
terades betänkande» (Se: Bihang sid. 30 »Tablä») är väl öfverdrifven. 1
den ingår också ofvananförda 714 635. Men en förlust af 500 å 600
tusen mark, högst, torde blifva oundviklig, om icke1 goda årsvexter och
rikare penningtillgång höja priset på jordegendom. Denna förlust
kommer att visa sig i bokslutet med 100 å 200 tusen m<ark> ärligen.

50 Om dess ersättande mäste år för år hos Regeringen tiggas.
Räntefrihet är, säsom sagdt, till vidare, hufvudsak. Man kunde

derföre säga: räntefria lån, i år 200 000, framdeles hvarje års förlust
summa, nemligen på Föreningen tillhörande lägenheter 1877. Men det
blefve ett iän, som förr eller senare måste efterskänkas.

De poSter i Kalkylen (Årsberättelsen sid. 11), å hvilka förluster


