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Ekenäs den 29 Maij 1871.

K<ära> Sne1lman>

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 dälig, och torde Iifvet ej eller blifva långvarit.

1 siutet af året önskade jag få afbetalning 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.

20

289 j. V SNELLMAN — G. Z. YRJÖ-KOSKINEN
30.V 1871
RA, Y S. Yrjö-Koskinens samling

K<äre> Wror>

Jag har af Universitetet ett Iän pä rn<ark> 1800 — förfallet d<en> 1 juni
30 1873. Borgesman är Lagus och har varit bergrnästar 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 rnig 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 på sin höjd 1 1/2
år — emedan väl länet uppsäges före nästa års utgäng, om icke
derförinnan liqvideradt.

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

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

d. 30 Maj 71.
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50
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 innehållit 150 mark.
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Plommonenjag i går anhöil om, beder att de i Fredag blifva afsände,
äfven 1 burk inlagd Kemi Lax, samt 1 Sippola sommar ost — för
hvilka jag skall öfverstyra penningar, dä jag får veta priset. Min helsa
är skral.

Hjertligt tillgifven
A. Wennberg
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HUB, JV$ handskrftssam1ing

Jag skickar i dag endast Tidningar — beder dock hjertligt, att Du icke
läser på nätterna.

Stadspostmärken skickade jag ät gossarne 10 st.
Jag hade tänkt komma ut i Lördag, för att dröja nägra dagar, men

biir kanske hindrad af reparationen. Skicka uppgift på summan ur
kontraboken för Juu månad. Helsa Ida och gossarna.

Din öme fader
J. V. S:n 20

d. 17/8 71.
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HUB, JVS handskiftssamling

Kära Hanna.

Jag skickar kött, lax, hvetemjöl och bröd. Mera mjöl, som ej fått plats, 30

nästa gång.
1 rotkorgen finnes krut i pakett och bläck, som bör varsamt

upptagas.
1 lästa korgen pengar ät Dig och ät gossarne. Det är icke meningen,

att de skola utgifva hvarje penni på landet, der de egentiigen inga
pengar behöfva.

Toma smörjburkar böra ätersändas. Nya medfölja.
Gud bevare eder alla.

Er öme fader J. V. S:n
d. 26/8 71 40

Ver te1
1 korgen böra finnas

40 st(ycken> tippor.
SkulIe i min kammare hittas 1 st. nyckel, bunden vid segelgarn, sä
skicka den. Kanske i fickan i gräa rocken eller gräa benklädema.

Bed gossarna nyttja varma benkiäder och röda tröjorna under
sommar d<agar)ne. Dannberg har lofvat skaffa fisk.


