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samt att såväl vid Rådstufvurätten i Kuopio, som ock vid alla de andra
domstolar och rnyndigheter, som kunna komrnma att taga befattning
med omförrnälda testamente, föra Litteratursällskapets talan och
bevaka dess af testamentet beroende rätt; hållande Litteratursäliskapet
för godt hvad Professoren Ehrström, eller den han i sit1 ställe till
Sällskapets ombud förordnar, i ornförmälda ärende lagiigen gör eller
låter. Helsingfors, den 7 December 1870.

På Finska Litteratursällskapets vägnar
10 J. V. Snellman,

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

Frans Wilh. Rothsten,
Litteraturs ällskapets n. v. sekreterare.
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20
Ekenäs den 9 Dec. 1870.

K<ära> S<nellman>

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

30 rnans räntan utgör, som förut, 105 mk & 17 p<en)ni.
Ida stackare har varit frisk, och läser flitigt i Bibeln, men humöret är

nedstämdt. Böneskriften till Senaten medföljer här till päseende; och
beder jag k<ära S<nellman> vara god och underrätta mig om procedu
ren vid inlämnandet, äfen som hvad k<ära> S<nellman> föröfrigt tycker
om dessa åtgärder — kanhända äro dc, de renaste?

Huru är det med Sjömans helsa.
Skulle det finnas nägon hugad köpare till min gård, skulle jag sälja

den —. kanhända någon afjärnvägs patronerne skulle vilja lägga sig till
gärd härstädes.

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

Med hjertelig tillgifvenhet
A. Wennberg

P. 5. 1 måndag skickar jag Vexeln; hvarå jag bör fä qvitto att den af
k<ära S<nellman blifvit lyftad.

W—g.
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