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HUB, JVS handskrtssain1ing
Ekenäs den 4 Sept. 1872.
Kära Snellman!
Härhos får öfverstyra liqviden oss emellan, hvaraf synes huru actierna
stå. 1 år blifver skuldsedeln öfverårig, och måste nu nödvändigt förnyas
vist borde jag äfven då hafva säkerhet för min fordran (i anseende till
dödlighet), då jag ej känner kä>ra S<nellma>ns afärer. 1 nästa år blifver
jag i behof af 2 000 Mark, ifail jag ej får sälja Lappretelä hemmanet i
Maniiiga, äfven anhåller jag om qvitto, att k<ä>ra S<neIl>man uppburit
barnens hemmans räntor till 1872 för Podoska hemmanen i Pälgjärvi
socken. Jag önskar få ait på redig fot innan min bort gång. Mina
krafter, syn och hörsel ha blifvit dåliga.
Beder om svar härå med första, och tecknar med hjertelig tillgifven
het
A. Wennberg
Beder helsa barnen
—
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HUB, SLS 38]
Käre, hederliga Broder.
Tack hjerttigen för Ditt bref af den 22:a och för den vänskapsfulta
omsorg, som dikterat det.
Här närslutes m<ar>k 90 i Fören<ings> B<ankens vexel N:r 7 324, hvilka
jag åter besvärar Dig med att låta aflemna. Qvittens är obehöflig.
Må Du, käre Broder, få ännu i mänga år njuta af Julen. som genom
Dina barns duglighet fortfarande måste’ vara Dig en kär högtid, om
dervid också det bästa saknas.
Oföränderligt Din tacksamt tillgifne
Vän o<ch) Broder
J. V. S:n
H:frs d. 24/12 72.
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AAB, J. f. Hackinctns sainling
Helsingfors den 28 December 1872.
Väiborne Herr Kommerseråd och Riddare.
1 anseende till förestäende renskrifning och inbindning af Bankfull
mäktiges protokoil för detta år tager jag mig friheten, i afseende å
benäget genomgående, tillsända Herr Kommerserädet ett vid sam
manträdet den 1 dennes afgifvet yttrande, hvilket sedeimera torde
återsändas under adress: Eriks g<atan> N:r 22.
Högaktningsfullt
J. V. Snellman.
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