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hemmen och ger näring i vida kretsar.
Derföre:
3:o Anslå en rund summa årligen för samlingens ökande, men

använd medlen endast hvart annat — hvart-tredje år;
4:o Tillåt Konstföreningen inkomma med notis om stora försäljning

ar, dä kan förordnas ang<ående> närmare undersökning;1
5:o Tänk på museibygnad, men endast midtelpartiets utförande.

Resten framdeles,
6:o Begagna tomten norrom Klärichs, nemiigen södra ändan. Åt

*norr* gräs och> buskar ända till jernvägstorget, 10

7:o Låt icke konstindustriföreningen sticka sin näsa dit. Den är en
lös härmning i förtid. När vi en gäng skola kunna täfia med utlandet
icke blott i arbete, utan äfven i pris — det vet vår Herre. Men hvar och
en, som vill hafva nägot godt och billigt i den vägen köper nu, och skall
i ett par århundraden köpa i fremmande land.

Vänskapsfullt
J. V. S:n
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P. 5. Hjertligt tack för besöket min födelsedag. Jag orkade och vågade 20
icke uppstiga tidigare.
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WALLEEN
RÄ, Ätten Stjernvall- Walleens samling

Högvälborne Herr Minister-Statssekreterare, Verkliga Geheimeräd
och Riddare. 30

Eders Excellens.

Ödmjukt får jag tacka för det välvilliga telegram, hvarmed Eders
Excellens jemte underlydande behagat hedra min födelsedag7

Lika ödmjukt vågarjag anhålla, att Eders Excellens benäget ville läta
min förbindliga tacksägelse till medundertecknarena komma till dessas
kännedom.

Särskildt anhåller jag fä uttrycka min ffignad deröfver, att telegram
met med tystnad förbigär min ringa förtjenst om Finska folkets 40

sjelfmedvetande, men deremot, ehuru visserligen i öfverdrifna ordalag,
erkänner, att mitt Iifsarbete i öfrigt icke varit utan värde för den
vetenskapliga och litterära bildningen i fäderneslandet och för dettas
offentliga angelägcnheter7

Det är mig en glädje veta, att jag i Eders Excellens har den bästa
kännare och den mildaste bedömare af det ringa jag i sistnämnda
afseende kunnat verka; och det är med oförändrade känslor af
tacksamhet och tillgifvenhet jag erkänner, att det var genom Eders
Excellens godhet jag fick tilWälle till en verksamhet, om hvilken jag
aldrig kunnat drömma. 50

Med sannaste Högaktning har jag den äran underteckna

Högvälborne Herr Minister-Statssekreterare,
Eders Excellens

aldra ödmjukaste tjenare
Joh. Vilh. Snellman


