
872 MED EN ROS TILL EN ROSIG SOFIA

Rosen ffihls af kulen vind.
Hjertats skönhet ensamt varar,
Jämnar lifvets skarpa stig,
Värmer alit sä ömt kring sig
Och ett frö för himmein sparar

403 J. V. SNELLMAN - A. H. SNELLMAN 8. VI 1878
10 HUB, JVS handskr(f’tssarnling

Kära Hinni.

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

Din fader
J. V. S:n

d. 8/6 78.

20 P. S. Kommerserädinnan S<nellma>n i U<leä>b<o>rg har afiidit.

404 J. V. SNELLMAN - C. H. MOLANDER 18. VI
1878
RA, C. H. Molanders sarnling

Ärade Bror.

30 Dä Senaten lärer afgifva utiätande i anl<edning) af Ständernas svar i
Hypoteksförenings-frågan, anhäiler jag förbindligt fä fästa Din upp
märksamhet pä Direktionens (utlåtande) »yttrande» i Bihanget till
ärsberättelsen för 1877.

Af detsamma framgär, att Föreningens främsta behof är, att räntan
pä redan gjord förlust icke mä ytterligare öka den.

Genom räntefrihet för länet i Banken 600 000 m<arb är redan
mycket vunnet. Men såsom kalkylen öfver stäilningen den 31/12 77 (Se:
Årsberättelsen) utvisar, utgör förlusten 714 635 m<ark>. Alltså förloras
ränta pä 114 635. Härtiil kommer nu genom Justitie-Departementets

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

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

Bekiagiigen mäste ytterligare förlust motses. Beräkningen i »Komi
terades betänkande» (Se: Bihang sid. 30 »Tabiä») är väl öfverdrifven. 1
den ingär också ofvananförda 714 635. Men en förlust af 500 ä 600
tusen mark, högst, torde blifva oundviklig, om icke, goda ärsvexter och
rikare penningtillgång höja priset pä jordegendom. Denna förlust
kommer att visa sig i bokslutet med 100 ä 200 tusen m<ark) ärligen.

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

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

De poster i Kalkylen (Årsberättelsen sid. 11), ä hvilka förluster


