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Ålderdornen trycker mig alit mera för varje dag.
Gud vare hos Dig. Din öme fader

J. V. S:n
d. 24/4 79
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Herr Komerserådet A. V. Wahren
Forssa.

Härjemte har Direktionen äran till benägen justering öfversända det
vid Bolagsstämma den 6 dennes förda protokoli.

På Direktionens vägnar
Joh. Vilh. Snellman
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408 J. V. SNELLMAN-AO H. SNELLMAN 24.VII
1879
HUB, JVS ha,idskriftssaniting

Kära Hinni.

Du vet väl nog, att Du är kärt välkommen hem. Jag skrifver dock, på
det Du ej mä tro, att Du icke är väntad.

Ingen annan bryr sig väl om att skrifva. Du vet kanske icke, att, 30

sedan Syster och Majken rest och alla fiyttat hit den 21:e Juni, Wendla
kom och vistades här. Sedan hon rest, kom jag hit den 5 dennes. Från
17 t<ill> 19 varjag i staden och ffickorna foro till Ruovesi, där de ännu
vistas. Kalle hade rest redan der den 2 Juli. Han har skrifvit från
Alavo, der han får sin station.

Janne och jag hafva nu lefvat här. Den 30:e måste jag till H<el
sing>fo>rs. Kanske kommer jag ännu ut på en vecka, om vädret är
vackert. Vi hafva nu fem rum. Flickorna hafva dumt nog tagit
kökskammarn och jag bor i deras f<öre> d<etta> nätta rum, som Du får
när jag kommer, sä att Du har det utmärkt trefligt. 40

Alla fiskerisaker har jag iordningställt och haft ut längref— samt fätt
nätt nog gös och ål. Jag röres temligen flink och har en pojke till
biträde.

Ville tager emot Dig i staden. Låt dock veta, när Du kommer dit och
hit.

Gud vare hos Dig. Din öme fader
J. V. S:n

d. 24/7 79.
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