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Ekenäs den 28 Nov. 1870.
K(ä>ra SneIl>man!

Ännu har ej Frenckel skickat brandförsäkrings polisen, kanske vore
bra att påminna därom.

Jag beder k<ära Snellma>n vara god och låta någon af gossarne
fråga guldsmederne huru mycket de betala för arbetat silfver — och 10

huru priset är för 1 Duss<in> mat och d:o theskedar af nysilfver.
1 siutet af denna vecka är vexeln i Förenings banken förfallen till

inlösen.
Jag beder om min helsning till barnen, och tecknar mcd

hjertelig tillgifvenhet
A. Wennberg

P. S. Min helsa är skral.

20

274 J. V SNELLMAN-AO H. SNELLMAN3.X111870
HUB, JVS tiandskrflssam1ing

Kära Hinni.

Jag har tre gånger sändt Dig mk 20 — så att Du icke borde behöfva sä
mycket. Men för säkerhets skuld följer här vexel på mk 50 — som Du
väl kan få inlöst hos någon på stället.

Du bör när Du skiljas gifva drickspengar åt betjeningen, helire mera, 30

än mindre.
Hanna lofvade skrifva i dag.
Jag är orolig för Dina reskiäder. Har Du utomstöflar och mössa.

Skrif bestämdt, när Du kommer. Din öme fader
J. V. S:n

d. 3 Dcc. 70.
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1870
Suomi. Kirjoituksia isänmaallisista aiheista. Toinen jakso. 11 osa.

Sedan Finska Litteratursäliskapet vid i dag hållet sammanträde fått del
af en utaf Vicelandssekreteraren K. G. Pehrmand och Forstkonduktö
ren W. A. Pehrmand å Sällskapet utverkad stemning till Rådstufvurät
ten i Kuopio, angående klander af ett utaf Ofverforstmästaren Torsten
Gustaf ColIan i Iifstiden till förmån för Litteratursällskapet m. fi.
upprättadt testamente, samt Säliskapet sålunda erhållit kännedom
deraf, att Sällskapet blifvit i ett sådant testarnente ihågkommet, varder 50

Professoren Karl Gustaf Ehrström, jemlikt Sällskapets i dag derom
vidtagna beslut, härigenom befullmäktigad att sjelf eller genom annan,
som han i sitt ställe dertili förordnar, å Litteratursällskapets vägnar ej
mindre vidtaga alla dc åtgärder, som äro behöfiiga för testamentets
bevakning, än ock träda i svaromål i anledning af omförmälda klander,
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samt att såväl vid Rådstufvurätten i Kuopio, som ock vid alla de andra
domstolar och myndigheter, som kuiiiia komiiirna att taga befattning
med ornförrnälda testarnente, föra Litteratursällskapets talan och
bevaka dess af testamentet beroende rätt; hållande Litteratursällskapet
för godt hvad Professoren Ehrström, eller den han i sit ställe till
Sällskapets ombud förordnar, i omförrnälda ärende lagligen gör eller
Iåter. Helsingfors, den 7 December 1870.

Pä Finska Litteratursällskapets vägnar
10 J. V. Snellman,

Litteraturs ällskapets n. v. ordförande (Seuran sinetti).

Frans Wilh. Rothsten,
Litterattirs ällskapets n. v. sekreterare.
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Ekenäs den 9 Dec. 1870.

K<ära) Snellman>

På 3 veckor har jag / ej / varit utom hus, och gör bestyret med Vexeln
mycket omak, men i nästa vecka skall jag försöka gä till banken. Den
förra Vexeln bör jag återfå. Min helsa, äfven som afärerna äro dåliga,
hvarföre jag i nästa år bör fä någon afbetalning å kapitalet af min
fordran hos k<am>rer S<chau>m<a>n Barnens andel uti Podoska hem

30 mans räntan utgör, som förut, 105 mk & 17 p(en>ni.
Ida stackare har varit frisk, och läser flitigt i Bibein, men hurnöret är

nedstämdt. Böneskriften till Senaten medföljer här till påseende; och
beder jag k<ära> Snellman vara god och underrätta rnig om procedu
ren vid inlämnandet, äfen son hvad k<ära> S<nellmaii> f’öröfrigt tycker
om dessa åtgärder — kanhända äro de, de renaste’?

Huru är det med Sjömans helsa.
Skulle det Finnas någon hugad köpare till min gård, skufle jag siilja

den — kanhända någon afjärnvägs patronerne skulle vilja Iägga sig till
gård härstädes.

40 Ida beder helsa k<ära S<nellman> och barnen, livarute jag äfven
förenar mig.

Med hjertelig tillgifvenhet
A. Wennberg

P. 5. 1 rnåndag skickar jag Vexeln; hvarä jag bör få qvitto att den af
k<ära> S<nellman> blifvit lyftad.

W—g.
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