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

Mcd gärdagens post erhöll Thuring underrättelse ifrån Stt Peters
burg, at1, 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 mcd den innerligaste önskan
att den Högste måtte förläna eder helsa och framgång i lifvet.

A. Wennberg
Kuopio den 13 Maij 1850.
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87 J. V SNELLMAN - J. L. RUNEBERG 11. VI 1850
$LS, Borgåsamlingen

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 deln i Borgå. Uttag nu derifrån så mycket, som Du tror Dig få åtgång
för, mot Iöfte att återställa lika antat i veckans stut. Skrif mcd omgående
huru stort det blir. Sålunda siipper 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 Htelsingtfors Tid
ningar. Häftet kostar blott 70 kop<ek>. Säg Borgåenserna rent ut, att dc
hedra Dig i frikostigheten mot Ehrströms efterlefvande.

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

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

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

Attjag mottagit Vällofl<iga> Rådstufvu Rättens i Kuopio stämning och
kallelse att före kl. 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

89 J. V. SNELLMAN-J. L. SNELLMAN2O. &21. VIII
1850
HUB, JVS hanäskrftssarnling

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

1 går kom jag hit kl. 3 ungeffir e. m. Öfverfarten skedde nägot
långsamare, emedan vi på siutet hade stark motvind. Så lyckligt jag
först tyckte det skulle varit, om Du varit mcd, så bedröfligt skulle jag


