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gröna. 1 mårgon väntar jag Ida hem. Jag skulle hafva mycket att säga,
men årkar ej denna gång.

Med hjertlig tillgifvenhet
A. Wennberg
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Ekenäs den 14 Octob. 1870.

K<ära> Snellrnan

Ehuru krasslig, sä att sängen till det mästa af dagen mäste anlitas,
nödgas jag likväl skrifva några rader och bedja k<ära) S<nellman> vara
god och hos Frenkel förnya mine assurance af lösegendom, med $0
Mark 40 penni, som borde inbetalas sist den 22:dra dennes.

Jag är alideles utan penhlingar, hvarföre k<ära> S<nellman) ville betala
20 nämnde afgift af räntan som tiilkommer mig å de 5 000 R:l jag har till

godo för första hälften af innevarande år, och återstoden mig tiilsända
— kanhända är det för sista gången jag assurerar.

För hummern fårjag tacka, den var utmärkt god, men min sjuklighet
tillät mig blott en gång förtära däraf7

Nu just då jag skrifver detta, komm Ida hem iftån Stockholm, och
tog in hos mig.

Hultman är ännu i Stockholm efter operation som han där undergått
och förlorat / rned förlust af / ena testickeln — är ännu sängliggande.

Jag beder helsa barnen, och förblifva med hjertelig tillgifvenhet
30

A. Wennberg
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Af mina söner underrättad om den beklagliga söndring, som åter delar
40 Osterbottniska Afdelningen, tager jag mig friheten till dess ungdom

addressera följande ord, om det mig tillåtes.
Att icke böja sig under majoritetens beslut är bevis pä bristande

bildning, ty derigenom göres allt civiliseradt samhällslif omöjligt.
Underrättelsen, att nägon del af Studentkorpsen vägrat deltaga i

Studenthusets invigning, emedan denna minoritet icke fått sin vilja
fram, skall i hela landet väcka en rättvis harm mot dem, hvilka sålunda
nedsätta äfven hela korpsen i allmänhetens aktning.

Den sak, som denna minoritet tror sig på sådant sätt främja, skall
endast alit mera blifva föremål för de biidades i landet misstroende och

50 ringaktning, säsom bekiagiigen redan härförinnan skett i följd af en del
dess förfktares uppträdande.

Denna är min öfvertygelse.
Joh. Vilh. Snellman.


