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sommaren lifvar altid; få se hur det går med vintren; före slädföret lärer
jag ej siippa härifrån. Uti Johan) Wilhelms huus lefverjag som Far Far
nu åter efter återkomsten ifrån Pudas där jag drögde 3:ne trefliga
veckor. Ingen förlorar gerna på mitt sellskap förutan de högt biidade
Egoister, och de intet biidade Politici. Flick Scholan önskade jag at 1 :o
kunna Reformera säsom sine qva non.

]ag 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
Aiskade.

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

20 Herr J. V. Snellman G:son
Uleåborg

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

Hvad angår ifrågasatta Ristorno ä premien för Pandora’s haveniom
kostnad, tror jag ej, att Nadeschda skulle medgifvit den. Ryska
Assuransreglementet upptager i Art<iklarna> 30 och’ 31 bestämdt, när
Ristorno medgifves; och der finnes ingen analogi för närvarande fail.

30 Också enligt Hamburger Plan eger partiel Ristorno icke rum, då s. k.
Taxa finnes i Folleen, d. ä. när bestämdt värde är uppgifvet. Likväl
lärer man in praxi varit liberalare. Skulle haveriomkostnaden varit
försäkrad utan uppgifvet belopp. hade äfven Nadeschda fått åtnöjas
mcd premie derefter. 1 hvarje fail behåller assuradören 1/4

Beloppet af försäkringen å frakten är likgiltigt, då all försäkning
under rätta värdet ger ersättning pro rata.

Af hjertat önskar jag, dessa rader mä träffa Dig och de Dina vid
helsa och glädje.

Brodenligen
40 Joh. Vilh. Snellman
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Uleåborg d. 13 Dec:r 1854.
Alskade Son!

50

1 dag skulle jag bryta tystnaden mcd Petter som reser i mårgon till
Costi, och i detsamma hade fägnaden at få emottaga Dina kärkomna
rader af den 8 dennes.

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


