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S:t Petersburg d. 12/24 Januari 1880
Väiborne och Högtaktade
Herr Senator!

Herr Senatorns proposition gillarjag futlkomligt; sä mycket mera, som
den, i hufvudsak, öfverensstämmer med jag sjelf nägon gång tänkt i 10

saken!
Jag blefve derföre mycket förbunden, om Herr Senatorn ville gifva

sig den mödan och formulera saken s, som Senatorn anser det
lämpligast, för att sedan tjena mig till vägledning, sävida ej framdeles
någor annan combination kunde göra sig mera gällande, hvilket dock
föga är troligt.

För Finland torde visserligen ännu förestå, att pröfvas af en och
annan politisk storm il; men nägot våldsamt försök att förryska landet
är ej att förutse, sålänge det loyalt uppfyller sina skyldigheter. Tvärt
om. böijar man nu redan inse att det icke är förökad centralisation, 20
utan snarare decentralisation som det, nästan omätiiga väidet, behöf
vei; för att lättare röra sig. Men. medgifvas mäste, å en annan sida, att
en betydande motståndskraft erfordras redan för att motstä det
påtryck, som 80 millioner menniskor heit naturligt kunna utöfva pä 2
millioner. då de äro i sä nära beröring med hvarandra, som här är
fallet.

Jeinte det jag, på det förbindligaste. får tacka Herr Senatorn för det
sednaste möjiiga vänliga brefvet, tecknarjag mig med sann högaktning
och tacksamhet

0. furuhjeim. 30
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Till Kejserliga Senatens ombud vid Finlands Hypoteksförening, Herr
Referendariesekreteraren och Riddaren W. G. Geitlin

Då Direktionen i underdånighet ansöker att fä lyfta innevarande års 40

andel af den subvention, Hans Kejserliga Majestät i Näder beviljat
Hypoteksföreningen, får Direktionen på grund af tidigare erhållen
föreskrift äran afgifva relation angående den vinst eller förlust, som vid
utgången af år 1879 belöpte sig pä de skilda länen, och hvilken förlust
det åligger föreningens delegare i länen att ersätta.

Af här bilagda tablå framgår väl, att i följd af den redati erhälina
subventionen den vid siutet af 1879 för Uleäborgs läm uppdebiterade
förlusten nedgått till 176 000 mark ocl sälunda är t. ex. ungeför 75 000
mark mindre än motsvarande förlust summa för Kuopio iän, som stigit
till 251 000 mark. Men af tidigare afgifven reiation för år 187$ synes, 50

att i Uleåborgs Iän ännu återstå oförsälda lägenheter till större antal än
i nägot annat iän, å hvilkas försäljning föriusten blifvit kaikylerad till
nära 150 000 mark, äfvensom att ersättningen af dessa samrnanlagda
förluster och den ä föreningens fordringar och föriuster i länet
upplupna ränta på ränta kommer att fördelas på ett till dem utlånadt


