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Helsingfors.
WilIe gick idag och skrinna på den banai som några karar hade sopat

bort snön pä södra hamnen. Och i morgon skall jag också gä dit och
skrinna på den banan. Wi äro alla friska och mä bra. Helsa så mycket
Ninni och Wåia Baranoffski.

Pappas egen gosse Karl Snellman.
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Älskade Pappa!

1 största hast skrifverjag nägra rader med Kalles bref. Jag kommerjust
från Tant Josefme Pipping der jag varit pä förmiddagen med Teng
ströms. Och som Kalles brefnu redan är färdigt (jag trodde ej det skulle
hinna med denna post) ville jag med ens glädja Pappa med att alit stär
väl och bra till här hemma. Vi ha’ med största otålighet väntat breffrän
Pappa. Guvernör Alfthan har kommit för att träffa Pappa och väntar 20

ocksä otåligt pä nägon underrättelse om när Pappa kommer tilibaka.
Nägoiiting som Pappa troligen tycker vore roligt att höra är om
Magister Bolins disputation som försiggick i dag. Jag hörde att det, gätt
mycket skrah sä man har inget hopp om att han skulle fä proffessionen.
Jag var i dag hos M<ams>ell Frasa för att tala om gossarnas dansskola,
jag anmäide endast Hinni och Janne Ville fär nog komma senare om
Pappa sä viii. Det biir dock ej billigare för ilera bröder som Ville skref
10 rub<eb för hvarochen.

Jag tänkte pä Magisterns inrädan läta gossarna 1 Söndag gä pä
spektaklet. Det gifves »Dagen gryr» som skall vara mycket bra och 30

passlig. Robert Casträn gär med dem. Pappa tycker väl ej att det
gör nägonting.— Adjö älskade Pappa, jag hinner ornöjligt med mera.
Vi skola straxt äta middag. Kom snart tillbaka beder Pappas Hanna.

Söka goda Pappa hemta ät oss alla en välkommen julklapp — Pappas
porträtt.
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S:t Petersburg.
Hötel Klee
Nikolajewska Gatan
Senator Snellman.

Som lånerörelsen hypotheksföreningen varit instäld, sä ligga ansöknin
gar inne endast för nägra hundra tusen mark. Ten enskildt vet man att 50

färderingar anstälts för fiere millioner
Thiln
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$nellmans svåraste år vidförverkligandet av myntreformen kulminerade
i början av december 1864, då han ånyo träffade ryske finansministern
von Reutern. före sarnrnanträffandet hade han uppgjort en omfattande
promemoria för att stämma sinnena i 5. t Petersburg mer positiva till
reformen. Se text 393 med kommentar. Senaten skrev för resan en
anmodan 12. XII 1864 (RA, senatens arkiv).


