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Kära Hinni.

Jag skickar dig härjemte en postremissvexel N:o 9040 — på mk 75 — Du
torde väl kunna af H<äradshöfd<i>ng Forsström eller någon annan
erhälla pengar för densamma. Du endosserar eller transporterar den
dä, såsomjag gjort. Hvarom icke, så lät någon pålitlig resande uppbära
pengarne i S:t Michel. Meningen är icke, att alit skall gå åt, utan att Du 10

vid hemresan skall hafva nägon mark i reserv.
Res senast den 13:e el<ler> 14:e1 Juni — eller tidigare, om respengarne

blifva knappa. Det är bäst Du far till Lahtis och p<e>r jernväg, ty öfver
Wiborg biir resan dyr. Stäil för den så, att Du kommer till Lahtis på
morgonen, före tågets afgång.

Låt sy nytt fodral till kappsäcken och göra en Iåda af tunna bräder,
i hvilken Du inlägger violinlådan och en del kläder, som eljest icke få
rum.
Här vänta på Dig svart väst och sommaromgång, som jag ej kunnat
skicka. 20

Gud ingifver Dig manligt och allvarligt sinne, för1 att Du ser nägot
mäl för Dig i lifvet. Kom också ihåg, att Du möjiigen icke mera får
tillfälle att lefva tillsammans med Dina syskon, och att en tid kommer,
dä Du förgäfves längtar dertili.

Din öme fader
Joh. Vilh. Snellman
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Kära Snellman!

Här medföljer nu Förenings bankens Vexel, som är att inbetalas den
5:te instundande December i Helsingfors.

Den gamla Vexeln skall inlösas äfven i Helsingfors den 30:de dennes.
Lät mig veta när gåssarne anträda sin resa hit, pä det jag måtte veta

de tider vara hemma.
Med hjertelig tillgifvenhet 40

A. Wennberg
Ekenäs den 22 Juni 1870.
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Kära Barn! Ditt bref af den 22:n erhöil jag den 25:n, men det tidigare
med adressen först dagen derefter. Detta hade säledes inlemnats försent 50

och legat en postdag öfver.
Tidigare hade jag alltså icke kunnat skrifva och med den dagens post

hann jag det ej. Detta p<er ångbåt kommer dock lika snart fram. Att
jag under väntan på bref var bäde ganska orolig och ledsen, kan Du
förstå.


