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Guibus clnsideratis assensilne comprobemus necesse est verba Quin
tiliani etc. Superibius1

Pro Exercitio
die XIV Maji MDCCCXXIX.
Oilladt med omdöme af admittitur.

67 M. E. SNELLMAN — J. V. SNELLMAN Z VII 1829 10
HUB, JVS handskriflssamling

Ällskade Brlder

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 hls Snellmans du vett väli att han
är Gift Med MamSell Kurten från Kronå by menn jag vett icke Om jag 20
klmmer att bii här hella Slmmaren ty, Pappa tycker att jag har Så liten
Sysseil Sätning här Och då 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 CarlIina är Så god och vilI hava mig ty Snellman Skall Snart
fara ut. j från vår glda Far kan jag helisa han Seglade den 22 junii han lär
ej ha hunnit Skrifva för än hann reste. med Sinn gamla Patiancs jag var j
någradar hls pappa på Redden. där var rätt rohgt. Gud låte honom jgenn
klmma Hemm med hälsa till åssjag SkuHe Så gerna ha farit ut med Pappa
om han glrt en kårt resa men nu komer han sent J höst till viburg Och
landvägen hemm eller Och Så blir han öfver vintren. J från August skail 30
jag häilsa han är änn hos Kyntzells han lär ej helier 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 skuile intresera dig utan heisningar
frän anna Jag hade bref af henne Må väl Bästa bror du är Ständigt j håg
kommen af oss alla Skrifv nu Snart när du klmmer och hellsar på OSS Och
var du ämnar vara nästa tärmin för låt mina 0 samman hängande rader vi
får främmande på stund Snellman Oh Carolina hellsar

Jag är Och för blifver din 40
syster SOm Ständigt klmer

1 hog dig MaH Emeh Snellmann
Gamia Carleby den 7 Julij

68 J. L. RUNEBERG — .L 1’. SNELLMAN 7.IX 1829
HUR, JVS handskrifissamling

Broder Snellman! 50

Ifail detta bref hinner Dig i Wichtis, så gör hvad du kann Och hinner i
afseende å SubscHptiln. Jag har Ofta förargat mig öfter att ej kunna få ut
några rader till Dig och dag ifrån dag väntat på tillfäile dertiil. Lätse huru
detta kommer fram. På dina afskedsvisiter tlrde du få lägenhet att pre
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sentera denna lista för respectiviteten i din Socken. Nervander väntas
tillbaka från Sve<rige). Hans historiett med Agatha är bekant <“) håller
pä att bli det här som bäst, (eDter vanligheten ger den tungorna (***)

bestyr. Ahlstubbe är nyss uppstigen u(r) Augusti febern och min Fred
rika ifrån någonsorts amper dörafiängo, som gort henne särdeles skral.
Min lekamen har varit frisk öfvermåttan, sedan jag för en sju veckor sen
slapp frossan. Jag gissar att vi få höra af dig några mandater i kärleks
vägen när du kommer, åtminstone tycktes det af ditt sista bref att Du
gort god hörjan. Min penna gär dåligt och Fru Englund har min pennknif

jo som häst. Wälkommen hit snart vi vänta dig mcd vår förra vänskap.

Runeberg.
Till Subscription anmäles.

En Samling af mina Dikter, som till nästkommande Jul skall lämna pres
sen. Hvart Exemplar tryckt på ydin papper utgörande 12 Ark, försedt
med titelvignett och häftadt kommer att kosta 3 Rubel B<an)co Ass(igna
ter). Helsingfors den 7 September 1829.

Joh. Ludw. Runeberg
20

Adolf Relander Viburgens 1.
Reinhold Kreuger, Nyläning

69 A. G. SIMELIUS — J. V. SNELLMAN 15.X11 1829
HUR, JVS handskriftssamling

B(äste> B(roder>!
30

Af min bröstvärk hindrad att gå ut i dag, måste jag anmoda Dig att på
Nationsmötet i eft<er) m(iddag föredraga frågan om fullmakten samt om
bestyra underskrifterne.

Totus tuus
A. 0. Simelius

18 15/X1I. 29.

P. S. Förlåt B<äste> Bror att jag besvärar Dig mcd denna Commission.

40

70 C. A. SNELLMAN — J. 17. SNELLMAN 10.1 1830
HUB, JVS handskriftsswnling

GCarleby d. 10 Januarii 1830.
Bästa och Altid

Mcd saknad i häg komna, och Evigt Älskade och högactade Bror. Min
försumlighet uti att ej tillskrifva dig kan, kanhända och säm ei är underligt

50 uttydas af dig Min altid Älskade till min likgiltighet för dig, men det är i
själfva värcket icke så, ty sedan åbo bran harjag i sanning icke rett varest
du vistades, och följacteligen ei visste i hvad rigtning jag skulle afskicka
brefvet och enärjag ei äger någon kännedom uti om brefvet ei skulle följa
med hos Den, som troligt är, *till* Helsing fors.,

Där före min kära broder skjuter jag en del af Skulden pä Dig som


