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288 A. WENNBERG - J. V. SNELLMAN 29. V 1871
HUB, JVS handskr’tssam1ing

Ekenäs den 29 Maij 1871.

K<ära> S<nellman>

Härmedelst fårjag påminna, att Vexeln i Förenings banken är förfallen
till inlösen i siutet af denna vecka.

10 Min ekonomiska ställning är nu skral, sedan jag fick Ida hem.
Helsan är äfven dålig, och torde Iifvet ej eller blifva långvarit.

1 siutet af året önskade jag få afbetatning å min fordran, ty jag är då
i högsta behof — i fail vår Herre förlänar mig lifstid.

Jag beder helsa barnen och
tecknar med hjertelig tillgifvenhet

A. Wennberg

Ida beder om sin helsning. Jag fick ej veta priset på nysilfver skedar,
och huru mycket som betalas för arbetat silfver.
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289 . V SNELLMAN - G. Z. YRJÖ-KOSKINEN
30.V 1871
RA, Y. $. Ytjö-Koskinens sam/big

K<äre> B<ror>

Jag har af Universitetet ett Iån på rn<ark 1800 — förfallet deiD 1 juni
30 1873. Borgesman är Lagus och har varit bergmästar Tengström.

Jag bör nu anskaffa borgen i den senares ställe. Att nu inbetala lånet,
är mig bekymmersamt; men skall det ske inom loppet af nästa är.

Tyvärr är dock anskaffande af borgen lika ängsligt. Ty de äldre
vännerna äro hädan.

Jag vänder mig derföre till Dig med den vänskap1liga förfrågan, om
Du utan bekymmer anser Dig kunna hjelpa mig med Din förbindelse.
Den kommer som sagdt icke att gälla för längre tid, än pä sin höjd 1 1/2
år — emedan väl lånet uppsäges före nästa års utgång, om icke
derförinnan liqvideradt.

40 Jag frågar skriftligen, emedan svaret sä är lättare och friare.

Med Högaktning o<ch) Vänskap
Joh. Vilh. Snellman

d. 30 Maj 71.

290 A. WENNBER0- J. V. SNELLMAN 14. VI 1871
HUB, JVS handskriftssamling
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Ekenäs den 14 Junj 1871.

K<ära> S(nel>lman.

Här medföljer nu Förenings bankens vexel å 1 788 mark 21 p<en>ni.
sedan jag af hufvudsumman innehällit 150 mark.


