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nyttige för vär vridne ailmogen.
Jag hinner ej mer än hälsa till Landsmänner och Wänner; med första

skall jag skrifva till H:r Borgström at Du får 50 R<iks>d(ale)r som jag
betaler på din qvitto, anvist pä London eller Liverpool. Kärt hälsad af oss
alla tecknar

C. H. Snellman
hälsa Appelgren
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GamlaCarleby d. 6 Maii 1830.
Aiskade Broder.

Ditt bref bekom jag i mondags d<en) 3. Du var dä än(nu) okunnig om det
du nu vet. Min farhåga Uppfyldes ty <väri) ait för snart, mycket snarare än
jag kunnat föreställa mig, och hade jag det, vad hade jag ej gjordt, men nu
nu har jag ingenting gjordt för aH rädda en älskad systcr sä högt älskad, 20
och alt hopp är nu förloradt. blott sorgens och saknadens tärar återstå,
och den för hvilken jag uppofratt alt Lif, om jag ägi många hon är nu
lemnad till Priis ät den grymma döden. tusende gongär svärarc är det aH
vara skild i olyckans stund i från en Uror och vän vid hvars hjiirta man
skulle kunna utgjuta sina tårar och sin smärta, äften det är en plågande
tanke närjag tänker din ömma bror är olli samma belägenhei, dii kan ei
säga honom en ord till tröst ei heller ati han ej ensamt gräter, ty alla
venner försvinna när, Olyckan kommer, ehuru många de tyckas vara un
der glada dagar vänderjag mina blickar hem där mötes mina blikar äfven
af sorgens och Förskräckelsen, hos En Om Fader, och moder jemte en 30
ännu återstående värniös syster som tyckes säga hjelp mig min goda bro
der, jag är ensam och har ej något annat hopp än dig. mig återstår dåck en
njutning som är dig heröfvad min goda iiiskade Broder, memligen att
ännu en gånggong se dessa af döden vanstälda anlets drag a( denna vär
kära och Djupt saknade syster, äfven som aH nedlägga 1 jordens Sköte
nedlägga Qvarlevan af den goda bortgogna Själen. ei ett enda tröstande
ord kanjag säga dig, ehuru väl jag kan inse din stora smärta, ty mitt hjärta
är sä fult. det behöfver sä väl utgjuta sig På detta Papper ty torarne äro
alla blätt nägra äro blätt qvar som vid skrifvandet till min enda huida Bror
och vän Flyta, jag har funnit hur svårt det är aH ej äga dem. 40

Om söndagen reser jag Hem, Fru ahla har loft Mamma att komma dit,
Cousin Carolina Snellman och Carin, jemte Flickorna Kyntzell Lärer äf
ven komma. Skrif goda broder till mig vid tillfälle — jag skall ofia förnya
detta nöije, altid din egen, ömma, och tillgifna —

Broder August.
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