
Den 3 frbruari 1872 erlade J. V Snellman 120 mark för den eapensköld
som hängdes upp 1 Riddarhuset. Originalet Jrvaras i Kuopio kulturhis
toriska museum.
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Ekenäs den 28 Aug. 1872.

Kära Snellman!

Hosföljande documenter, anhåller jag blifva inlämnade till Guverneurs
Embetet, för att i promotoriat väg utsökas. Hvad kostnaden härvid

jo blifver, beder jag btifva underrättad —

med hjertlig tillgifvenhet
A. Wennberg

Skoläraren Magister Malm aflämnar detta.
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Kära Hanna.

Jag är ledsen nog öfver bäde ett och annat. Ida fiänger utan att visa
sina ögon. En timme efter hennes bortmrd mot mitt råd kom telegram
att Morfar är rask, som också syntes af hans bref till mig samma dag.

Hvad är det för reqvisitioner af skräp? Kalle talar om att bjuda
Töttermans. Det är onödigt att stälia till detta påhäng för framtiden.
Jag hör att Ville superat hos dem. Gossarne skämmas icke heller att
smyltgäst hos kreti och pleti —. hvilka jag icke vili hafva i huset. Jag

30 tycker ni roat er och kalasat nog i sommar.
Jag sänder utom mat kaffe och socker och Dina bröd. Bättre hade

varit något bröd för er sjelfva.
Du skref om kaffe, att det vore väl, när det passar sig. Deraf kunde

ej förstås att det behöfdes följande dag. Emellertid /ånar Du af
Dannbergs. Blygs gör Du icke heller. Läna och göra skulder, det är Din
sak.

Jag lägger i stora kappsäcken i kuvert Mk 144.
Häraf betalar Du 100 mk åt Dannberg för Augusti mänad. Gör

liqvid såson förut:
40 Hyra 50 mk

Ang<ående> enl<igt> bok?. »
hästar?
Om ej något mellankommer skickar jag först nästa Lördag korg till

Thorsvik, der den får affiemtas af bord.
Dannberg lofvade skaffa er fisk. Päniinn derom.
Sitten är utmärkt. Den rensas och sköljas och läggas genast ä nytt

rent vatten 1 timme. Skäres och framlägges våt.
Kalle saknar örngottsvar. Jag behöfver också snart.
Sippola ost finnes ej. Bättre den, som ger er mat.

50 Sörj för, att ingen dröjer taga droppar, om sjuk mage. Gud bevara
Eder. Er öme fader

J. V. S:n


