
J. V SNELLMAN - A. C. VON ESSEN 17.XIJ 1867 1391

865 i v SNELLMAN - A. C. VON ESSEN 17.Xll
1867
HUB, Diverse brev

Kära Syskon.

GifVe Eder Gud en sä glad helg, som under närvarande tid kan firas, i
synnerhet hos Eder, der hungern står utanför dörren.

Sedan Nathanael beslutit stanna här öfVer ferien. som nog kan vara
rätt. om blott läsning blir af, sänder jag dessa rader per post. Han for 10
pä landet, men kommer till oss öfver juldagarne.

Han har af mig uppburit 100 mk, hvi1k jag beder Kära Syster
anVända för Albert’s och styfmor. Haf godheten anVisa på mig 100
mk ytterligare, att likasä användas, när Nathanael härnäst behöfver
förstärkning.

Sedan min återkomst från Petersburg i storm köld och snö har jag
varit skral till helsan. Bekymmer, strider och ledsamheter göra sitt till
jemte hopadt arbete.

Barnen friska. Alla helsa.
Eder 20

tillgifne Broder
J. V. S:n

866 A. F WASENIUS-J. V SNELLMAN 18.XH1867
RA, JVS samling

Från Stockholm har ingätt p<er telegraf anbud af 19 1/2 F<inska)
m<arb på Kornet i Oregrund; samt meddelande att det är obetydligt 30

skadadt att lossningen pägår och att eld-assurance är besörjd.
Handlande Sohlström i Björneborg erbjuder 2 299 Mattor Rågmjöl

uti Briggen SoVinto, infrusen Vid Hangöudd å 50, p<e)r Matta, inbe
räknadt frakt och assurance.

Odmjukast
A. F. Wasenius

18 Dec. 1867.
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Senatorn och Riddaren m. m.
Herr J. W. Snellman Helsingfors

Uleåborg den 19. Dec. 1867.

Sedan numera på högsta ort fastställdt blifVit, att jernVägsbyggnaden
emellan S:t Petersburg och Riihimäki skall företagas, hVarVid en 50

betydlig del af de Kapitaler, som i dett för landet kostsamma företag
komma att nedläggas, blifVer anVändt i och för anskaffandet af skenor
och andra säVäl smides- som gjutjernsartiklar för jernVägens behof,
hafVa Vi Varit nog frie vända oss till Herr Senatorn och Riddaren, för
att göra 055 påminda och tillika ödmjukast utbedja 055 Herr Senatorns


