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Heders Broder.

Med dagens post sänder jag 108 mk, utgörande räntan på min skuld
till Sparbanken derstädes, och beder Dig hafva godheten inbetala
dem.

Din mcd sä mycken vänskap tecknade borgen, hade jag icke gerna
velat anse för definitiv. Men anskaffandet af annan har dragit sig i 10

längden, emedan anhållan derom alltid är tung. Förlåt alltså K<äre)
Broder, att Du allt ännu står för affren. Afven mina reglernings
planer hafva gått öfver ända, sedan jag fätt mig adelskapsutgifterna på
halsen.

Under heigen har jag varit skral. Dock börjar det nu äter reda sig.
Gifve Gud Dig och de dina lyckosamt är. Med glädje finner jag, att

Du äter tilihör antalet af landets församlade.
Mcd oförändrad Vänskap och sann tacksamhet

Broderligen.
J. V. S:n 20

H:frs d. 15 Jan. 1867.

676 j. v. SNELLMAN - RIDDARHUSDIREKTIO
NEN 15.1 1867
Ridäarhusets arkiv

Direktionen för Finska Riddarhuset.
30

Sedan Hans Majestät Kejsaren i Näder behagat upphöja mig jemte
barn och efterkommande i Finskt adligt stånd samt derhos täckts
befalla mig, att mig till introduktion å Riddarhuset i Finland anmäla,
sä fär jag till åtlydnad af denna Nådiga befallning ödmjukast till
Direktionen inlemna Hans Kejserliga Majestäts Nädiga Oppna Bref i
ärendet samt bilägga förslag till sköldemärke1 jemte beskrifning, upp
gift angående mina föräldrar, maka och barn samt tjensteförteckning.
Helsingfors den 15:e Januari 1867.

Joh. Vilh. Snellman
40
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HUB, JVS handskriftssainling

Undertecknad har köpt under denna vinter.
Tretusen tunnor Råg uppköpt af Savolaks ailmogen.
Ett tusen tunnor Kom. f hela partiet är upplagd i Kuopio stad.
Sextusen alnar fyrskaft (hampwäf) till tjugufem penni aln.
Ett tusenfemhundra alnar ylle väfnad eller vadmal. 50

till ett medel pris af en mark fyratio (1 mk 40 p) aln; dessa väfnader
äro tillverkade af Pieksämäki och Hankasalmi församlings boer.


