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17 S. M. VON KNORRING -1 V. SNELLMAN 10. VI
1842
HUB, JVS handskrflssaniling

Tacksägelser i gross! — Tid i minut!

Nu skall jag bekänna kort! Redan för en 8 ä 10 dagar sedan tillskrefjag
Lindh, anonymt N. B. 1-Jan svarade högst artigt, sade sig gerna vilja
blifva min förlagsman, men utbad sig veta hvad jag ville hafva per ark,

10 ville icke sjelf bjuda etc.
Jag svarade då sannings enligt och uppriktigt att jag fått omkring 37

ä 39 Rdks>&alen B<awco arket men ali som detta var något för
voluminöst, torde jag ej begära alideles sä mycke emedan jag mera
afsåg att boken skulle friskt gå ät, ej blifva för dyr, komma ui till jul
eller i hösi m. m. än just min egen vinning. Derpä har jag ej hunnit fä
svar, men Väntade det i morgon. — Huru nu göra?

Springa på honom ser träget ut, läta bli... liknöjdt dx,.
Kan ej min goda bästa Magister Snellman i afton, omkring 7 å 8,

göra mig den äran på ett ögonblick? — Dock hvad vinnes dermed? Åh
20 ja! Söndagen är äfven en dag för dylikt. Jag vet ej hvad jag VilI och

skall. KI. 6 ärjag sdkert hemma. Menniskor, bärare, åkare, etc. Visiter
d:o skrika omkring mig. — Jag är hufvudyr och ledsen — men skall vara
ingendera kI. 6. — Ack om M<agiste’r Snellmarn kunde komma dä till
sin bekymrade

Vän 5. Z.

o 18 Z HS€GGSTRÖM -1 V. SNELLMAN 18. VI 1842
HUB, J VS handskrflssatnling

Broder!

Brukspatron Lind är i staden. Looström kan säkert ge besked om
adressen. Passa nu pä, man den unge Herr Patron gär ut och försumma
ingen dag, på det Du icke mä bli förekommen genom andra entrepriser.
— Den unge Herren mäste vara Vid bon courage, ty Finnarne ha gifvit
honom hederligt med penningar. — Men, som sagdt, bättre först än sist!
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Din Van
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19 F. CYGNJ€US - J. V. SNELLMAN 20. VI 1842
HUB, J VS handskrjflssaniling
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Broder Snellman!

Sä njugg Du än täckts bli när det gällt ord hität, vet jag dock att Du ej
blifvit lika sträng hushållare när det angår handling. Stärkt af denna
erfarenhet, tillläter jag mig besvära Dig, att, ifall Du dertill har tid och


