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HUB, JVS handskrftssarnling

Käre Broder!

Tack för bjudningen till Kuopio, hvilken jag för denna gång ej kan
rätta mig efter. Igår om aftonen kom jag hem från en Obduktionsresa,
och mäste använda morgondagen för Attesten, sedan taga vid med
Vaccinations Journalerne och Årsberättelsen, hvarför jag ej har tid till

10 annat7
Sedan vi sist träffades har jag köpt mig egen gård och tänker i nästa

vår i stället för den gamia byggningen, som jag nu bebor, uppföra en
ny, hvartill jag dessa tider förskaffat stockar.

Det är så mycket obegripligare, hvart orrarne fiugit för Wennberg,
som de räknades två gänger, och jag vid den sednare räkningen var sjelf
närvarande och på stället upptecknade dem på notan.

Helsningar till Din fru och andra bekanta. Afven min hustru ber om
sin helsning.

Tuus
20 Elias Lönnrot.
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ODATERADE BREV OCH DIKTER
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Jag får ödmjukast föreslå, att Examen, om den anställes i dag, vidtager
ki. 4 e. m. med de yngre eleverna och sednare på aftonen fortsättes med
de äldre. Men då befaras kan, att i dag inga åhörare af Lärostaten
infinna sig, sä torde förmonligare vara, att antingen i dag examinera
blott de yngre eller uppskjuta hela examen till i morgon eftermiddag, då
hvarken läsning eller examen förekommer i de publika läroanstalterna.
1 hvardera fallet skall jag hafva äran infinna mig; dock blir det mig
ogörligt att i dag komma före kl. 5 å 6 — 1 morgon kan jag blifva ledig
nägot tidigare.

40 Odmj<ukaste> tjenare
Joh. Vilh. Snellman
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Käre Broder Lönnrot! Du ålägges härmedelst på det broderligaste till
att taga in hos mig, som nu har rum i öfverflöd, bo och bohag, ung

50 hushållerska med hvad mera för en god väns herbergerande nödigt
vara kan.

Joh. Vilh. Snellman


