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sentera denna lista för respectivireten i din Socken. Nervander väntas
tillbaka från Sve(rige>. Hans histodett med Agatha är bekant (***) håller
på ait bii det hur som bäst, <eOter 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, ätminstone tycktes det af ditt sista bref att Du
gort god början. Min penna går dåligt och Fru Englund har min pennknif

[0 som bäst. Wälkommen hit snart vi vänta dig med vår förra vänskap.

Runeberg.
Till Subscription anmäles.

En Samling af mina Dikter, som till niistkommande Jul skall lämna pres
sen. Hvart Exemplar tryckt på velin papper utgörande 12 Ark, försedt
med titelvignett och häftadt kommer att kosta 3 Rubel B(an>co AssOgna
ter). Helsingfors den 7 Septemher 1829.

Joh. Ludw. Runeberg
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Adolf Relander Viburgens 1.
Reinhold Kreuger, Nyläning

69 A. G. SIMELIUS — J. V. SNELLMAN 15.XJI 1829
HUB, JVS handskrifissamling

B(äste> Broder)!
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 fulimakten samt om
bestyra underskrifterne.

Totus tuus
A. G. Simelius

18 15/3(11. 29.

P. S. Förl’åt B(äste) Bror att jag besvärar Dig med denna Commission.
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70 C A. SNELLMAN — J. V. SNELLMAN JO.! 1830
HUS, JVS hundskrifrssarnling

GCarleby d. 10 Januarii 1830.
Bästa och Altid

Med saknad i håg komna, och Evigt Älskade och högactade Bror. Min
försumlighet uti ait ej tillskrifva dig kan, kanhända och såm ei är underligt

50 uttydas af dig Min altid Alskade 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 lcännedom 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 p Dig som


