
442 J. V. SNELLMAN - J. W. G:SON SNELLMAN 24.IV 1857

komitterade biidat sig ur särskilda klasser — alit för att samräda, huru
och i hvad ordning teckningen skall inledas, för att gifva ett godt
resultat. Med mer än vanlig frikostighet bör den ske af dem, som hafva
råd dertili; men också de smä bidragen fä icke försummas. Man har
räknat på en totalsumma af minst 10 000 Rubel, så att räntan mä
komma att ge en årlig inkomst af något gagn.

Helsa kärt Din hustru från oss. Eder Hanna har jag på ett par veckor
icke sett. Rask och förnöjd synes hon hafva varit, sä ofta vi råkats, och
har jag hört, att hon i skolan är omtyckt.

10 Du torde redan fått kallelse till deltagande i privatbank-komittän
härstädes. Jag hoppas alltså, att vi än en gång få räkas.

Åren och ansträngdt arbete hålla sakta på att göra mig vandrings
ffirdig. Dock har ännu icke någon annan sjukdom än små krämpor och
aftagande krafter oroat mig. — Arbetet vexer, förmägan aftar.

Med broderlig tillgifvenhet

Joh. Vilh. Snellman
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Herr John Grönberg.
Vasa.

Gerna omfattar jag tillifillet att med en vänskapsfull helsning göra mig
hos Dig pämind, försäkrande, att jag under skiftande öden städse

30 erkänsamt erinrat mig Ditt i ord och gerning bevisade broderliga
sinnelag.

Anledningen till detta bref förklarar Dig de åtföljande dokumenter
ne. Dylika afgä till Herrar Ekström och Wolff. — Begäran är, att Du
ville sätta Dig i förbindelse med dem, för att samråda om bästa sättet
att på er ort få fart ät teckningen. — Här har komittn bildat sig ur
särskilda samhällsklasser och meningen vore, att sä skulle ske öfverallt,
emedan företaget derigenom vinner fiera ifriga befordrare, Att det i
Dig får ett godt stöd, vet jag. Det har namn af aktieteckning emedan
det sålunda stär utom behofvet af officielt tillständ och dessutom för

40 Runebergs skuld är den lämpligaste formen. Men det afser naturligtvis,
att genom en nationalsubskription bereda honom en bekymmerfri
ålderdom hvilken han ärligen förtjent. Frikostighet af dem, som hafva
mycket, stort antal tecknande bland dem, som blott kunna lemna små
bidrag, äro vilkoren för företagets framgång.

Jag har pä min del ett par dussin bref att skrifva och fattar mig
derföre kort. Lyckligt, att jag ej behöfver adressera detta till nya
staden, som väl gjort Dig stor förargelse. — Helsa brodren Adolf. Afven
Din Fru, om hon erinrar sig en kurtisan, sådan som Din

50 Vän och Broder
Joh. Vilh. Snellman

H:fors den 24 April 1857.


