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322 .J. V SNELLMAN-JO 1 W LAGUS9.X]873
HUB, 1 J. W. Lagus sarnling

K<äre> B<roder>.

Din vänhiga aSSiStenS har blifvit mig gagnlö<s> hvi<lke>t dock ej
minsk<ar> min <hjert)liga tacksam<het.>

Skulke> <***> <*** utiöna <***> <***>dadt — tor<***) <***> mig till
gag<***> <***> senare än Lördag.

Med vänskap broderl<igen> 10

J. V. S:n
d. 9/10 73.

323 1 V. SNELLMAN-A. H. SNELLMAN ]2.X]873
HUB, JVS handskrjflssamling

K(ära> Hinni.
20

Till den komission, Du senast erhöll, följer här en annan.
En moster till Mamma, var gift med Expeditionsfogd<en> Lyra i

Maaninga. Hon hade i fädernearf medfört i boet ett par lägenheter i
Ilomants, hvilka sedan såldes till högt pris, emedan de hade stor skog.
Lyra o<ch fru uppgjorde inbördes testamente, som af fruns syskon och
syskonbarn öfverklagats och upphäfvits sålunda, att Lyra ålagts till
dem utbetala 85 605 mk — såsom Du alit kan finna af Senatens här i
afskrift bilagda dom.

Moster Ida såsom systerdotter torde hafva rätt till 1/7 del af arfvet.
Hon har haft till omhud Magasinförvaltaren Lindegren derstädes, som 30

dock synes lemnat affären. Till hennes rådgifvare har åter morfar utsett
tullförvaltaren v<on Haartman i Ekenäs, som nu har hennes blanco
fullmakt.

Skulle nu von Haartman uppdraga Dig, att till Lindegren öfver
lemna Senatsdomen och affären, sä gör Du det — och dermed är Din
omsorg slut. Men beder han Dig hevaka affären, sä begana Ida’s här
bilagda fullmakt. Det första torde vara arfskifte efter fru Lyra.
Möjligen begära arfvingarne seqvester pä hans egendom, och den
bör Du förena Dig. Ida’s mening är dock ej att för hennes andel
blottställa gubhen, endast få säkerhet mot förskingring. Detta blir dock 40

en senare omSorg. Likväl kan Du för Lyra nämna, att Dii tror så vara
meningen.

Kommer Du att hafva afifiren så stäli Dig i kommunikation med
öfriga arfvingar elker> ombud. Lita dock icke på länsman Olsoni, som
är osäker — för resten icke heller på god tro öfverhufvud, utan häil
stricte på laga form>

Jag är i bekymmer för pels ät Dig till vintern. Kanske kan Du hjelpa
Dig med Sjuppskinnpelsen till respels och äfven att nyttjas i stad i
oväder och på aftnarne? Anvisa dä ombud i Wiborg för öfversändan
det eller resande p<e>r ångbät, som medtager den. 50

Huru är det med Dina pengar? Har deraf ätgått för tingsresor? Eller
har Du pä dem förtjenat kostnaden. Begär ej af Mölsä och låna ej —

utan skrif i tid, sä att Du icke strandsättes.
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Jag reser i morgon till Ekenäs per> jernväg. Ida är till Sverge. Alla
äro vi G<ud> V<are) L<ov friska.

Din öme fader
J. V. S:n

H:frs d. 12/10 73.

324 J. V. SNELLMAN-AO H. SNELLMAN25.X1873
10 HUB, JVS handskrijssainling

K(ära) Hinni.

Härjemte För<ening>s B<a>nk>s N:o 9 340 Mk 100 — pä Kontoret
derstädes.

Får Du ingen ersättning för urtima tingen?
Som jag tror, sä behöfver Du icke respels förrän pä nya året. Jag

sänder derför sjuppskinnspelsen först till Janne.
Får jag råd, skall jag i stället köpa Dig en lifpels för stadsbehof.

20 En vintermössa har Dii här. Kan Du der fä en bättre d:o eller skal
jag skicka? Du hade i tid bordt tänka härpå. Endast jag vet, att
Jernström jernnt finnas i Wiborg och att han ätagit sig besväret uttaga
sändningar p<e)r jernväg och lemna dem pä skall jag nog skrifva
honom till.

Eljest är väl, om Du vidtalar någon resande och ger hans adress
här — bäst en postdag förut, sä att allt är färdigt. Efter ångfartens slut
gä väl foror, ätminstone f<rän> Wiborg7 Genom Ranin fär Du alltid
Lägenhet.

Alla äro friska. Kalle hade nyss kort fr<än> Janne.
30 Din öme fader

J. V. S:n
H:frs d. 25/10 73.

325 J. V. SNELLMAN - A. Ii SNELLMAN 170 XI
1873
HUB, J VS handskrflssamling

40 Kära Hinni.

Jag hade ej annat att skicka med Järveläinen än Din gamla paletot. Det
var illa, den lemnats här. Du hade kunnat spara på den nya i dåligt
väder. För resor bör den äfven duga. Jag kunde ej gä ut, och gossarne
köpte dålig mössa. Kanske täl den en lätt stoppning pä svart siden.

Lät dock Järvel<äinen komma hit hvarje gäng hai ffirdas — ki. 10 —

12 f. m. sä fär jag träffa och traktera honom. Här 12 mk sä att forlön
ej minskar Din kassa.

Hanna har litet krasslat. Jag tagits med katarr och tandvärk. Eljest
50 bra.

Din öme fader
J. V. S:n

H:frsd. 17/11 73.


