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sentera denna lista för respectiviteten i din Socken. Nervander väntas
tillbaka från Sve<rige>. Hans historiett mcd Agatha är bekant håller
på 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 början. Min penna går dåligt och Fru Englund har min pennknif

te som bäst. Wälkommen hit snart vi viinta dig mcd vår förra vänskap.

Runeberg.
Till SubscHption anmäles.

En Samling af mina Dikter, som liii näsikommande Jul skali iämna pres
sen. Hvart Exemplar tryckt p ydin papper utgörande 12 Ark, försedt
mcd titelvignett och häftadt kommer att kosta 3 Rubel B<an>co Ass(igna
ter. Helsingfors den 7 September 1829.

Joh. Ludw. Runeberg
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Adolf Relander Viburgens 1.
Rcinhold Kreuger, Nyläning
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HUB, JVS handskrzftssamling

B(äste) B(roder>!
30

Af min bröstvärk hindrad att gå ut i dag, måste jag anmoda Dig att p’å
Nationsmötet 1 eft(er> m(iddag) föredraga frågan on fulimakten samt on
bestyra underskrifterne.

Totus tuus
A. G. Simelius

18 I51X11 . 29.

P. S. Förlåt B(äste) Bror att jag besvärar Dig mcd denna Commission.
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HUR, JVS hundskriftssamllng

GCarleby d. 10 Januarii 1830.
Bästa och Altid

Mcd saknad i håg 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 Alskade till min likgiltighet för dig, men det är i
själfva värcket icke sä, ty sedan itbo 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, “ *tiII* Helsing fors,,

Där före min kära broder skjuter jag en del af Skulden på Dig som
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ungefär vetat min vistelse och ej tillskrifvit mig nogon råd för att under
rätta mig. — det är ändo ei nog af ursiikterjag erkänner mitt fel och beder
att du såsom en god broder ville förlåta mig det enär jag med mitt hjärtas
bifail lofvar att ei urktlåta en pligt så helig och så i utöfningen.

Men jag måstc vara kort ty gronof reser i dag, och kanske snart din
Pustare har jag enbalerat i en Iåda efter Gronof till *** förrgår kom
Pappa hit han helsar dig jemte *** (***> Man läner guskelof må htet
bättre, Alla andra där h(emma> mk väl jag var och förde hem Man och
kom där ifrå(n) 1 vecka för JuhI, med önskat att dett nyligen ingongna
året måtte vara dig min altid älskade Broder Lyckosamt och så fördelak- 10
titt som din, egen. ömma och känleksfulla Broder önskar

med största Actning och sann Broders kärlek
Teknar

Carl August Snellman.

P. 5. i faIl du ei redan höd det så Mr jag underrätta dig om att moster
Anette är gift: och det mcd en sann finne.
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HUB, JVS ?zundskrifissarnling

O0

GamlaCarleby d. 19. Apr. 1830.
Alskade Broder

Oaktadt din fortfarande tystnad, min egen god Janne så skall jag
nu sknifva dig till nigra rader. om du ei är aldeles stött på mig må du
helst sknifva en rad på det att jag kan se utaf din egen hand att du ännu 30
lefver, ty den tystnad du i ackttagit mot mig, är icke annorlunda än graf
vens.

Hän har jag framsläpat mitt lif tills dato och är ännu uti samma be
lägenhet, ellen drager ännu samma oföränderliga ok utan att det tagit af
en enda hårsmåns bättre nigtning. men tackad vane Allfader före att jag
haft och har styrka att uthärda där mcd; Pappa kommer ei till Helsingfors
för att emot taga Patience, ehunu ojänna han hade velat lemna det ty han
måste taga Sk(eppe)t Juno,, som liggen här uti staden; angäende Syster
tvlani får jag berätta dig att hennes Bröst sjuka än i beständigt tilltagande
och ingen ruddning synes mcra möjilig wi få således Alskade Broder be- 40
reda oss att snant begråla en bortgången kär Systen. Jag besvär dig goda
janne Sknif till henne i bland nogra rader kanske ödet ej länge unnar 055

den glädjen. — Jag hadc i anledning af en olyckligs bnef tänkt göna dig
nägra frågon, men din sorg lärer förut vana bitten nog utan att jag ännu
skulle fönbittra den mcd nina anmärkningar. jag skall blott beklaga dig
min Älskade Broden; jag tycker 3tt om du tänker dig hit hemmåt i Som
man vore det en nöjsam färd. fändig att följa Skeppet fast till S:t Petens
burg och dän ifrån Hem. Kanske ärbjudersig ei tillfället så hastigt att fä se
denna vk vidt Berömda Huvudstad, och dett som jag räknar På är att
Skeppets Redenie ej äska någon betalning för, Fragten. ens ej någon skä- 50
lig betalning för Förtäringen. 1 händelse det skulle behaga dig att göra
denna lilla resa så vänd dig till Capiten Tamelander. — SkHF nu bäste
broder till mig niigra rader äfven om dina omständigheter, hurudana dc
äro fast jag ei kan hjelpa dig Skulle jag ändo dela med dig både din
glädje och din s(org). Jag slutar nu mit bref mcd ömma och välmenade


