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Quibus consideratis assensione comprobemus necesse est verba Quin
tiliani etc. Superibius,

Pro Exercitio
die XIV Maji MDCCCXXIX.
Gilladt mcd omdöme af admittitur.

67 M. E. SNELLMAN — J. 1’. SNELLMAN 7 VII 1829 io
HUR, JVS handskriftssamling

Ällskade Broder

Efter en mer än lång tystnad måste jag cm helst läta dig få veta var jag nu
visstas och att vi alla mär bra äfven dc 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 Sä mänga utaf Här skaps Barn j bland dem Mina Kyntzell vi
hade räct rolit och vackert väderjag är hos Snellmans du vetI välI att han
är Gift Med MamSell Kurlen från Kronä by menn jag vett icke om jag 20
kommer att bli här hella Sommaren 1>’, Pappa tycker aH jag har Sä liten
Syssell Sätning här och dä Skulle jag kåmma till någån annan Kan sie till
Faster Kiämmär och jag vore siälfv mycket beläten mcd det fast jag är rätt
järna här och Carolina $ir Sä god och vilI hava mig ty Snellman Skall Snart
fara ut. j från vär goda Far kan jag hellsa han Seglade den 22 junii han lär
ej ha hunnit SkHfva för än hann reste. mcd Sinn gamla Patiancsjag varj
någradar hos pappa pä Redden. där var räti roligt. Gud läte honom jgenn
komma Hemm mcd hälsa till åss jag Skulle Sä gerna ha farit ut med Pappa
om han gort en kårt resa men nu komer han sent J höst till viburg och
Iandvägen hemm eller och Sä biir han öfver vintren. J från August skall 3t)
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 Kängsär. och fleater truppen har
varit här länge,

Jag har ej nägät att be)rätta som skulle intresera dig utan helsningar
från anna Jag hade bref af henne Mä vaI Bästa bror du är Ständigt j håg
kommen af oss alla Skrifv nu Snart när du kommer och helisar pä 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 te

syster Som Ständigt komer
1 hog dig Man Emeli Snellmann

Gamla Carleby den 7 Julij

68 J. L. RUNEBERG — J. 1’. SNELLMAN MX 1829
HUR, JVS handskriftssamling

Broder Snellman! 50

Ifali detta bref hinner Dig i Wichtis, sä gör hvad du kann och hinner i
afseende ä Subscniption. Jag har ofta fönargat mig öfver att ej kunna fä uI
några nader till Dig och dag ifrån dag väntal pä tillfälle dertill. Låtse huru
detta kommer fram. På dina afskedsvisiter torde du fä lägenhet att pre


