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Farväl Älskade Vän, här är så ödsligt då du är bortna.

Din Jeanette.

Jag skickar denna billiett i mårgon med Mjölkbudet om han äfven
kunde hemta dessa bestäiningar.
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Herr Joh. Y. Snellman G:son
Uieåborg

Helsingfors d. 11 Aug. 18540

K<äre> B<roder).

Den 29 Maj erhöli jag den begärda Dispachen från Tit<ulus> Ekelund
och inlemnade den genast till Konsul Sundman härstädes> jemte 20

skriftlig framställning i saken.
Ersättningsbeloppet utgjorde enl<igt) Dispachen

på frakten Si1fve>r R<ubel 1 735,8 k<o)pek>.
— Haveriomkostn<aden> — 923,40.
S<ilfve>r R<ube>l 2 658,48 k<o>pek>
hvilka medel jag också utan afprutning i förrgår flck uppbära mot
qvitto å policerna.

Enligt Din ordres remitterar jag nu med dagens post S<ilfve>r R<ube)1
2 640.— i särskildt kuvert och under assurans, sedan jag för assuransen
och porto afdragit S<ilfver R<ube>l 18,48 ko>p<ek>. Komission motser 30

jag framdeles i en fjerding lax.
Helsa kärt de Dina och öfriga slägten. Afven min gamla Fader. Det

är glädjande veta honom vara hos Er, der han så väl trifs.
Med ali Yänskap Broderligen

Joh. Yilh. Snellman
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1854
HUB, JVS 1iandskr’ftssam1ing

Uleåborg d 25 Sept:r 1854,
Alskade Son!

Jag feck i går underrättelse at några Wänner skuile afresa i dag till
Costi, och fär nujemte munteliga hälsning bifoga dessa rader i afsigt at
beveka Dig till snart svar.

Jag är altid bekymrad om Din egen och de Dinas hälsa uti dessa 50

sjukliga tider. Ifrån Mamma hade jag bref nyligen jemte Dit af Junii
(som hittats i medio Julii uti Knutilas hörn skåp på andra sidan Åen.)
för de 10 Rubel får jag tacka på hennes vägnar, ty de blefvo anvenda
till upköp af en Ko; sä at hon nu har eget smör till husbehof, äfven at
aflåta till snuspenng<ar>.1 Min hälsa är väl i aftagande, men den blida
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sommaren lifvar altid; få se hur det gär med vintren; före slädföret lärer
jag ej siippa härifrån. Uti Joh<an) Wilhelms huus lefverjag som Far Far
nu åter efter återkomsten ifrån Pudas där jag drögde 3:ne trelliga
veckor. Ingen förlorar gerna pä mitt sellskap förutan de högt bildade
Egoister, och de intet biidade Politici. Flick Scholan önskade jag at 1 :o
kunna Reformera såsom sine qva non.

Jag måste nu siuta för at treffa de resande: med kär kär helsning ifrån
oss alla och till alla, isynerhet Broder Wenberg och Dina och mina
Alskade.

10 C. H. Snellman.
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Helsingfors den 16:e Okt. 1854.

20 Herr J. V. Snellman G:son
Uleäborg

Nog sent svarar jag på Ditt kära bref af den 19 Aug<usti a<nno>
c<urente>, men då intet den brådskat, har jag uppskjutit tilis innelig
gande till Pappa gifvit mig anledning och påminnelse.

Hvad angår ifrägasatta Ristorno å premien för Pandora’s haveriom
kostnad, tror jag ej, att Nadeschda skulle medgifvit den. Ryska
Assuransreglementet upptager i Art<iklarna> 30 o<ch) 31 bestämdt, när
Ristorno medgifves; och der finnes ingen analogi för närvarande falI.

30 Också eiiligt Hamburger Pian eger partiel Ristorno ieke rum, cM s. k.
Taxa finnes 1 Policen. d. ä. när bestämdt värde är uppgifvet. L.ikväl
lärer man in praxi varit liberalare. Skulle haveriomkostn<aden varit
försäkrad utan uppgifvet belopp, hade äfven Nadeschda fått åtnöjas

med premie derefter. 1 hvarje fall behåller assuradören 1/4
Beloppet af försäkringen å frakten är likgiltigt, dä ali försäkring

uiiäer rätta värdet ger ersättning pro rata.
Af hjertat önskar jag, dessa rader mä träffa Dig och de Dina vid

helsa och glädje.
Broderligen

40 Joh. Vilh. Snellman
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HUB, JVS hanctskriftssainting

Uleåborg d. 13 Dec:r 1854.
Alskade Son!

50

1 dag skulle jag bryta tystnaden med Petter som reser i märgon till
Costi, och i detsamma hade fägnaden at fä emottaga Dina kärkomna
rader af den $ dennes.

Den Högste vare lofvad för fortfarande hälsa i famillen och jag i
synnerhet får fägna mig, at aitid vara ihågkommen med Remiss ehuru


