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J. 1. NERVANDER

—

3. V. SNElLMAN 12.X 1831

P. S. 1 Af TidnØngen> ser Du att Amanuens posten är Iedig att sökas
möjiigen får Du Lund och Gy<I&n) till medsökande. 1 natt var här en
stark storm. Fä se ***>n ej åter verkat på S:t Petersb(urg
P. S. 2 Jag fär nu just höra att man ej fär, enl(igt> en i sommar ut
kommen Förordn(in& sända fiere couverterade bref innom ett couvert,
hvarföre jag nödgas uppbryta Dina bref.
N:o 1 Dateradt Tuokkola
innehäfler ingenting utom Expectorationer i anl<edning> af Choleran och
flickorne L. samt den Engeln C. Namnet pä brefskrifvaren, hvilken säger
sig vilja taga graden, mä Du liisa sjelf jag kan det ej. N:o 2 & 3 äro från
Törnudd
N:o 2 innehåfler underrättelse, att Ditt Iän bliNit accepte
radt ånyo, samt att Du är skyldig Törnudd 3 Rub(el) för Notarii> Publ(i)ci
påskrift. Brefvet bestär af 9 eller 10 rader. N:o 2 lika kort ber att Du
mätte af mig uttaga Nationsbevis för Cand(idat) Esaias Wegelius, hvars
ålder Törnudd vill veta Derjemte följer löfte om återtjenst och anhållan
att hålla saken hemlig, ty det är af nyfikenhet blott, som han ViIl ha ut
betyget. (Saken är neml(igen) den, som jag känner från annat häll) att
Weg(elius> är 1 Åbo och viIl taga Pastoral-Examen för Lappskt Pastorat.
För att nu vara 6 och 20 år g(amma>I, har han skaffat sig falskt Prestbevis.
1 nations matrikeln har han genom skrapning ändrat MDCCCVI till
MDCCCIV. Derpä lär troligtvis Stenbäck blifva Lidande.)
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Valeas.
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C. R. EHRSTRÖM

—

L V. SNELLMAN3O.X11831

HUB, JVS handskriflssamllng
Bäste) B(roder!
30

Dina bref har jag ordenteliga erhällit, ehuru det sednaste försent för att
kunna göra nägot i saken. Derpä lär dock för Dig intet vara försummadt,
sä menade Rune)b(er)g. Ståhlberg är en bland de 5 sökande.
Ditt
intresse till B(olöför(ing)s CØntore)t är pä behörig tid betalt. 1 gär börja
de vi skära menniskor
Wänner och fränder mä väl. Är Du ännu i behof
af mynt sä kan sådant fäs dä Du läter oss veta. Lef viii!
Din vän
Carl Em.
Hfors d. 30 Nov.
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J. 14 SNELLMAN

B(äste B(ror>
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För 2 minut<er) sedan fick jag ditt bref och, som jag är en ordentkig karl,
besvarar jag det genast. Ehrström dissekerar. Har inbetalt Din rinta Iik
vaI. Heikel är i staden. Vår skola öppnas dä termin börjar. Du behöfs väl
säkerligen der. Jag blir efter alI sannolikhet ensam sökande till Rese
Stipend(iet) och lär vii säledes fä det. Rein funderar pä Tyska Lectoratet
efter Meyer. Runeberg lär vai lika litet som jag veta, huruvida han är sä
tokig och ylh läta en ann förestä sin post, sä länge der intet är att göra. Jag
tror det ätminstone ej; dock vill jag fräga Runeberg. Stählberg fick ej

