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PRO EXERCITIO 1 LATINSKA SPRÅKET I7.IV 1827

Honestum igitur, uti per se vene nostne favens utilitati, omnibus com
modis ei repugnantibus anteponendum judicare haud dubito.
pro Exercitio die XVII ApHlis MDCCCXXVII.
a
Johannes Vilh. Snellman
Ostrobotniensi.
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C. A. SNELLMAN

—

J. 14 SNELLMAN26.IX 1827

HUB, JVS handskrifrssamling
OCarleby d. 26 Sept. 1827.
Herr Joh. Wilh. Snellman
Äbo.

Älskade Bror
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30
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Du har soledes för andra gongen varit åskådare till En den Rysligaste
Q””’<> vurlden. dett är nu för första gongen sedan vttr (***) som jag läter
höra af mig i anseende därtill att jag haft dubbelt mer att göra af den
orsak att vi nu endast varit 2: och 2:ne skepps Byggnader därtill bönder:
och andra fartyg so att jag Bäde i vintras och i somras varit sä betungad
med göromål att jag knapt fått Eta eller säva men dett hör ei till ända
målett mcd mit bref; som du vet att pappa seglade Ut (*> Elsineur i
somras sä fortsätter han Resan1 och llk knapt hinna hem i höst: i afton har
jag skrifvit bäde hem och till pappa pA Elsineur: i dag varjag pä gatan vid
***
och Träffade i dett samma se en student N. B. Främmandejag hvar
ken hvet hvad han heter eller hvar i frän han är men jag gick till honom
bockade mig och fägte om han kenner dig varpä han svarade att du bodde
pä Landett och hade hopp om Conditjon: Jag trodde för Ut att du skulle
komma Hemm men nu i anledning Af denna Underrättellse färjag nöijet
till skrifva dig i Åbå mest för att Underrätta dig dett jag haft Bref af Bror
Christjan frän Lifverpol. Brefvet var daterat den 28 Junij 1827 och adres
sen till pappa men jag kände stiln och Bröt ah sä Upp brefvet. hvar 1 jag
Anmärkt dett han seglat från Amirica och Nevyork i vintras (> han
varit i Haverdegras men har ei haft tillfälle att kunna skriva hem mcd
nogon sedan han gick har han ei varit i Europa För än nämde tid: han har
skrifver han seglat mellan America Ostindien och Brasiljen och i näste
sommar Lofvar han komma hem. hans Bref har jag Cupierat och skikkat
orginalet hem och Coupia åt pappa på Elsineur om du vill Skriva till
pappa på ElsinEur (***> honom nog där inga nyheter har jag att berätta
dig: icke heller har jag haft Bref På lång tid hem i frän mcd Broderlig
kärlek
Teknar din ömma
Broder
August.
Om du känner Carlenjus som är hos Handeisman Uärj sä skall jag säga dig
dett jag nu fördrifver Aftnarna att Läsa i Lag med honom i de böcker du
Anvist mig i ditt förra Bref
Densamme,
P. 5. Du lär väl kunna se Utan att jag säger a<tO jag har slarvat.

