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verlden och Naturen: som är det samma som Historien, Uppenbarelsen,
sin Skapare och sin bestemmelse kanna dc icke, eller medlen at eröfra
ftihet och lycksalighet för sin odödlige Ande. Det enda jag önskade är at
Du öfvade Dig at Pnedica, ty en rigtig Filosoph är en Guds tjenare.

Nu är Mammas ögon och Halssjuka öfver vunnen och vi njuta alla
hälsan., Göran hafver varit här 1 vinter mcd sin unga Fru han etablerar sig
på Stårkens backen, och Marie skall till dem i vår för at gå uti Skriftskola 1
Gamla Carleby. Jag hafver åter 1 vinter rogat mig at skrifva en Cat&hes
åt henne men som ingen Prest lärer göra frågor efter; jag skulle önskat at

10 hafta N. B. en klok nyare Teologs omdöme derom: Calns aprobatur
hafver jag säkert om han skulle någonsin fA se den. — — —

Före Jul hade vi äfven bref ifrån Uleåborg då alla hade hälsan och
längtade at se oss där, men vi har ett stort Tjäruhruk, och Wintren sfi
sträng. Baron Stromberg hafver ej varit mänga veckor hemma 1 vinter
men Fröken Henriette kom nu på Visite.

Skrif härnest huru Iångt Dina Disciplar hunnit uti Läsning och hvad
Academisterne tyeka om sin Nya Station äften som, om din H<er)r Patron
är ännu engagerad uti Statens tjensl. Bjud till at Ladda Dig mcd tolamod
och dempa Din, Egenkära ambition 1 tid; ty här i landet är Sporteln

20 gmnden till Tjenstens verde, och sann medborgerlig känisla Contraband.
Vi äro ock icke Folck eller Nation utan Composition.

Om Du Corresponderar med Kjemmer så hälsa honom äften ifrån
mig: Jag hade helst önskat at Han tagit sin tour genom Tyskland till Patis
och så till England. 1-Jan är nu, och förblifver en Werlds Borgare, utan at
just blift’a nyttig nägon Stat.

Anmäl vid tillfälle min Aktning och erkäntsla till Din Hederliga Patron
och Famille samt hälsa bekanta som treffas; Borgström mcd FnJ i synner
het.

Lef väl! och skrif snart; så skall vi framdeles Tractera Dig mcd en
w Art(ikel) af vår Cateches.

C. H. Snellman.
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Superbius wstimat miserias longa feliciras.
Quint<ilianus>

40

Ouemadmodum avis juvenca, jamdiu desiderio nidum angustum deseren
di vexata, pennis tandem confidit infirmis summumque petit aram, sic
etiam homo sui fiducia captus, sese ad res gerendas accommodat institu
taque felicem habitura esse successum non dubitat. Nullis adhuc infor
tunii telis sauciatus qua2cunque accidant nihili facit.,

Landem fere omnes, inconstantiw rerum humanarum imperili, fovent
sui fiduciam eadem falluntur negligentia.

Cum ita comparatum sit, magis sane periculum a se abesse putabunt
illi, quibus fortuna adversa per longum temporis spatium ne minimum

50 quidem attulit dolorem. Diuturno successu audaces facti contemnent eos,
qui duriores casus aquo animo, ferre non valent, et usque eo insolentia
procedent, ut occasionem impetui fonume resistendi captatuti sint. Sic
nauta maris stuosi insuetus, nullo tenetur timore itinerequ(e> iterum
atque iterum feliciter peracto omnem omittit diligentiam, quin etiam op
tat, ut sibi contingat adire labores atque pedcula.
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Quibus consideratis assensione comprobemus necesse est verba Quin
tiliani etc. Superibius,

Pro Exercitio
die XIV Maji MDCCCXXIX.
Gilladt med omdöme af admittitur.
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Äliskade Broder

Efter en mer än lång tystnad måste jag nu helst låta dig få veta var jag nu
visstas och att vi alla mår bra äfven de Himma varande ty jag har haft bref
af dem nu har jag varit här Sen den 21 Maji och gådt här j Skrift Skolan
det har gått Så många utaf Här skaps Barn j bland dem Mina Kyntzell vi
hade rätt rolit och vackert väder jag är hos Snellmans du vett välI att han
är Gift Mcd MamSell Kurten från Kronå by menn jag vett icke om jag 20

kommer att bli här hella Sommaren ty, Pappa tycker att jag har Så liten
Sysseil Sätning här och dä Skulle jag kåmma till någån annan Kan sie till
Faster Kiämmär och jag vore siälfv mycket belåten med det fast jag är rätt
järna här och Carolina är Så god och vilI hava mig ty Snellman Skall Snart
fara ut. j från vår goda Far kan jag hellsa han Seglade den 22 junii han lär
ej ha hunnit Skrifva för än hann reste. med Sinn gamia Patiancs jag var j
någradar hos pappa på Redden. där var rätt roligt. Gud Iåte honom jgenn
komma Hemm mcd hälsa till åss jag Skulle Så gema ha farit ut med Pappa
om han gort en kårt resa men nu komer han sent J höst till viburg och
landvägen hemm eller och Sä blir han öfver vintren. J från August skall 3o
jag hällsa han är änn hos Kyntzells han lär ej heller åfta skrjfva till dig. jag
har haft rätt roligt nu ty här har varit Kångsär. och Theater truppen har
varit här länge,

Jag har ej nägåt att <be)rätta som skulle intresera dig utan helsningar
från anna Jag hade bref af henne Mä väl Bästa bror du är Ständigt j håg
kommen af oss alla Skrifv nu Snart när du kommer och heilsar pA oss och
var du ämnar vara nästa tärmin för lät mina o samman hängande rader vi

fär främmande på stund Snellman oh Carolina hellsar

Jag är och för blifver din 40

syster Som Ständigt komer
1 hog dig Man Emeli Snellmann

Gamla Carleby den 7 Julij
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Broder Snellman! 50

IfalI detta bref hinner Dig i Wichtis, sä gör hvad du kann Och hinner i
afseende ä Subscription. Jag har ofta förargat mig öfver att ej kunna få ut
några rader till Dig och dag ifrån dag väntat på tilifälle dertill. Lätse huru
detta kommer fram. Pä dina afskedsvisiter torde du få lägenhet att pre


