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huru dett afiöper nied den andra, önskade Wi att få höra. Hufvudsta
dens lif, kommer at kosta penn<inga>r om ait skall ses och höras — Gud
Nåde! Det är stort!!!

Mitt lif är nog som det kan. Otto har jag ej träffat på 6 veckor, och
i Ny)C<arle)by är ingen Wänn qvar: Dit var jag sednast i December.

Rådm<an> Berger har mina penn<inga)r; som jag nu lefvat af i par år,
så at jag ej behöfvat besvära Otto stort, så länge de räcka. Circa 50
R<ubeb S<ilfve>r är qvar.

Albert som kom hem sidstl<idn)e Augustii har hållit Oss i Wed i
10 winter, men sä är ock hushållet kostsammare: Gud vet hvad Hans öde

blifver med tiden!
Jag har ofta beslutat at resa till Uleåborg; men wintren har varit sä

sträng: där kunde jag få dö i lugn, här blifver det svårt, för jordbruket,
m. m. Min hälsa och krafterna aftaga, men minnet och tancken går an7

Hälsa Consub Borgström med famille kärt! Han har Ship Masters
Assistent en Bok som kunde vara nyttig för Dig till Låns.

Berätta nu snart om Dina utsigter och huru Ni trifves! Otto tar up
stor Kytta i Fällan och bygger Oljeqvarn elle>r Stamp. Han säide däligt
för tillverkning i Ar; eljest mä De Väl på sitt sätt; ständigt i rörelse, och

20 ständigt fremmande.
Waren ömt omfamnade och hälsade af Eder Omt Aiskande Fader

C. H. S:n
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30 Kära Bror!

Ville Du hafva godheten läna mig Geibel’s nyare och Hebbel’s
dramatiska dikter — om Du eger dem

Broderligen
Joh. Vilh. Snellman

85 A. WENNBERG - J. V. SNELLMAN 4. V 1850
40 HUB, JVS hanäskrtJtssaniling

Min kära Snellman!

Med hjertelig glädje emottog jag underrättelsen om Jeanettes lyckliga
nedkomst, äfvensom om trefnaden därstädes; måtte den Högste förun
na eder helsa och framgång i lifvet.

Ordsaken hvarföre jag ej förut skrifvit har varit den, att jag i 3
Veckor väntat pä Browalls hemkomst (som ändteligen inträffade den
30 Aprill) för att kunna lämna eder underrättelse o<m Apotheks

50 handeln. Jag har nu fast beslutit att sälja Apothek<et> hvarom jag äfven
nämnde för Haartman, och pnetenderar därföre för Apotheket med
Drouger och Itkoniemi Torp samt Gard 27 000 Rube>l Silfver. Dä af
nämnde Summa 23 000 R<u)b<e)l Banco afdrages för mine skulder
äterstår således ett Capital af 71 500 R<wb<e>l B<an)co hvarå räntan a
5 <% årligen utgör 3 575 R<u)b<e)l Barnco, och borde jag ju med nätt
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hushållning kunna slä mig ut med räntan för året — eller huru?
Att jag säljer Apotheket kan väl omtalas, men köpesumman bör tilis

vidare hållas hemlig. Haartman var vid inspectionen af mitt Apothek
ganska belåten.

1 siutet afnästa vecka eller veckan därpå har jag beslutit att i sällskap
med Browall företaga en resa till Helsingfors, kanhända blifver han
dem där uppgjord.

Efter den kända stora förlust Roering lidit, har hans1 helsa varit
skrat, och är det ännu ehuru han likväl / varit / är / smått i rörelse — han
täncker å nyo uppbygga åtminstone Bränneriet. Flickoma bedja om 10

sina heisningar och vänta bref ifrän Jeanette — de kan ej få sine bref
skrifne till denna Post.

Helsa Janette och barnen ifrän
A. Wennberg

Kuopio den 4 Maij 1850.

P. S. Jag har inneslutit detta brefinom Couvert till Assessor Rabbe, för
att vara säker om dess framkomst.

20
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Min kära Snellman!

Sista Onsdags afton uppgorde jag Apotheks handeln med Browall, som
närlagde afskrift af contractet utvisar.

Det är nu säledes gordt, blott han kann prstera prstanda. Dett
vigtiga är äfven, att Stats Rådet Haartman ej gör några invändningar 30

däremot. Browall sade att Haartman yttrat att jag kunde taxera mine
privilegier jemte Drouger till 21 000 Rubel Silfver, emedan jag har
större förråd af drouger —. är detta hans yttrande sanning, sä borde allt
gå hra.

Då jag vid hans (Haartmans) genomresa här yttrade. att jag skulle
sälja Apotheket, frågade han mig huru mycket jag ville hafva för
Privilegierne, hvarpä jag svarade att jag gärna önskade fä det högsta
möijeliga. hvartill han sade att 20 000 Rubel omtrent borde vara
tillräkligt — men efter Browalls sägen har jag nu upptagit dem till 21
T<usen>. Den påtänkta resan till Helsingfors måste jag, i anseende ti1 40

fiere mellankomne hinder inhibera.
1 gär afreste Browall till Helsingfors för att skaffa borgen för sina

ingångna förbindelser; / måtte /få se oni / de blifva antagiiga.
Dett vore kanhända bra, att Du ville vara god och tala med Stats

Rädet Haartman om privilegiernes öfverflyttande på Browall, ehuru
jag redan här annhöll om hans medverkan därtiil, och yttrade att jag
stod i förbindelse till honom för hans läkare besök hos min aflidne
hustru — äfven tackadejag honom för hans altid bevisade välvilja emot
mig, hvarföre jag låfvade för alt detta erkänna honom — därom bör
naturligtvis ej omnämnas för nägon, jag ville endast upplysningsvis 50

nämna härom. Rabbe torde äfven känna sådana affairer som dessa,
hvarföre kanhända vore bra att rådgöra äfven med honom. Som jag
troligen ej känner de borgesmänn Browall anskaffar, sä sä anhåller att
Du ville vara god och göra Dig underrättad om de äro fullkornmeligen
vederhäftiga.


