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hushållning kunna slå mig ut med räntan för året — eller huru?
Attjag säljer Apotheket kan väl omtalas, men köpesumman bör tills

vidare håflas 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
deln där uppgjord.

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

sina helsningar och vänta bref ifrån Jeanette — de kan ej fä sine bref
skrifne till denna post.

Helsa Janette och barnen ifrån
A. Wennberg

Kuopio den 4 Maij 1850.

P. 5. Jag har inneslutit detta brefinom Couvert till Assessor Rabbe, för
att vara säker om dess frarnkomst.
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HUB, JVS handskriftssam/ing

Min kära Snellman!

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

Det är nu således gordt, blott han kann prestera pnestanda. Dett
vigtiga är äfven, att Stats Rådet Haarrman 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 bra.

Dä jag vid hans (Haartmans) genomresa här yttrade, att jag skulle
sälja Apotheket, frågade han mig huru mycket jag ville hafva för
Privilegierne, hvarpå 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
Twsen). Den påtänkta resan till Helsingfors måste jag, i anseende til 40

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

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

Rådet Haartman om privilegiernes öfverflyttande pä Browall, ehuru
jag redan här annhöll om hans medverkan därtill, 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 någon, jag ville endast upplysningsvis 50

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



460 A. WENNBERG -J. V. SNELLMAN 13.V 1850

Med gårdagens post erhöli Thuring underrättelse ifrån S:t Peters
burg, att1 han blifvit utnämnd till Provicial Läkare i Karelens District.

För öfrigt har jag inga nyheter att berätta, — utan beder om min
hjerteliga helsning till Jeanette och barnen med den innerligaste önskan
att den Högste måtte förläna eder helsa och framgång i Iifvet.

A. Wennberg
Kuopio den 13 Maij 1850.
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SLS, Borgåsanilingen

Broder Runeberg!

Hjelp mig ur en bekymmersam ställning. Under 15 skilda bestyr harjag
försummat tillställa Dig Subskriptionslista på Ehrströms, aflidne, i går
härstädes utkomna musikhäfte. Det kommer säkert i dag till Bokhan

20 dem i Borgå. Uttag nu derifrån sä mycket, som Du tror Dig fä ätgäng
för, mot löfte att återställa lika antal i veckans siut. Skrif mcd omgående
huru stort det biir. Sålunda slipper man Bokhandelsprocenten. Här har
subskriberats på 5 till 10 exemplar p<e>r man, emedan inkomsten blir
för enka och barn. Subskriptions-anmälan finnes i H<elsing>fors Tid
ningar. Häftet kostar blott 70 kop<ek>. Säg Borgäenserna rent ut, att dc
hedra Dig i frikostigheten mot Ehrströms efterlefvande.

Vi vänta få se Dig och Fru till promotion. Vär, min och hustrus
hjertliga helsning till dess.

Snellman.
30 H:fors den 11 :te Juni.

88 J. V. SNELLMAN - KUOPIO RÅDSTUVURÄTT
4. VII 1850
Joensuu LA, Kuopio rådstuvurätts arkiv

Att jag mottagit Vällofl<iga) Rädstufvu Rättens i Kuopio stämning och
kallelse att före ki. 12 på dagen d<en 14:de instundande Oktober styrka

40 min hos Hökaren C. Backman egande fordran; intygas härmedelst.
Helsingfors den 4 Juli 1850.

Joh. Vilh. Snellman
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HUB, JVS handskrissam1ing

50 Reval den 20 Aug. 1850.
Alskade Maka min!

1 går kom jag hit km. 3 ungefär e. m. Öfverfarten skedde något
långsamare, emedan vi på slutet hade stark motvind. Så lyckligt jag
först tyckte det skufle varit, om Du varit mcd, sä bedröfligt skulle jag


