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Kuopio den 21 Junj 1851.

Kära Snellman!

Gärna hade jag sett att flickorna fått qvarstadna i H<elsingfors
öfver Sommarn; men då detta ej låter göra sig, sä har jag här inneslutit
100 R<u’b<e>1 S<ilfve>r till bestridande af resan hit. Med ångfartyg 10

torde det blifva mera olämpligt för dem att resa. Jag hörde här, att
Lagi ämnat resa hit — skulle så vara, vore bra om de kunde få följa
med honom. Har Haartm>an redan anträdt sin Tyska resa? Brovall
har väntat bref ifrån Carger, och därföre ännu ej kunnat besluta nägot
om handeln. 1 händelse Senaten ej beviljar Privilegium ä et annat
Apothek här, så skulle jag ej vara sä bråd att ännu sälja det, men i
sådant äfven som annat fall önskade jag få en duglig Provisor, som jag
ville afiöna med det högsta möijeliga, nämligen 1 000 R<ub<e’l B<an)co
As<signate>r för året. Skulle en sådan stadgad man finnas eller fås
addresse pä, så var god och låt mig veta. 1 märgon skall Stråhlman i 20

Kyrkan vigas. Jag är för närvarande ej i tillffilIe att afbörda min debet,
men det skall väl någon gång ske. Med hellsning till Jeanette och alla
barnen

teknar hjerteligen
A. Wennberg
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Herr Konsul Conr. Hernmarck
Adr<ess) H:r C. Lloyd Berger Stockholm.

Helsingfors d. 17 Okt. 1851.

Utan nägon serdeles anledning skrifver jag dessa få rader, emedan jag
vet, att blotta notisen, att allt i hemmet stär på gammal fot, är för den 40

frånvarande välkommen.
Från Vännen Borgström afgick ett bref den 10 dennes, samma dag

som Carolina hemkom. Dagen förut hade det fr<ån Bremen befraktade
Oldenburger fartyget anländt; och bådas laster äro nu välbehållna i
magasinerna. Fabrikörn ser helt skinande ut bland den rikedomen på
Guds gåfvor.

Diverse effekter för H<errarnes räkning hafva från> Stockholm
ingått med undantag af en Gyps-statuett, som lidit liten skada, allt
öfrigt välbehållet7 Inga andra bref till H<errarne> finnas, än ett från
Rew Prescott & Co<mpany>, af innehåll, som icke påkallar någon snar 50

åtgärd eller svar; hvarföre detsamma icke heller här bilägges.
Litet bekymmer hafva de stora utbetalningarne under denna månad

gjort. Dock är nu i det närmaste allt regleradt. Endast en post till Leigh
& Co<mpany>, halfva beloppet för Bomulln p<er Vivid återstår.

Bomullsfabriken forcerar fortfarande sin tillverkning, utan att dock


