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P. S. 1 Af Tidnøngen) ser Du att Amanuens posten är ledig att sökas
möjiigen fär Du Lund och Gy(I&n) till medsökande. 1 natt var här en
stark storm. Fä se **n ej äter verkat på S:t Petersb<urg

P. S. 2 Jag fär nu just höra att man ej får, enkigt> en i sommar ut
kommen Förordn<ing> sända fiere couverterade bref innom ett couvert,
hvarföre jag nödgas uppbryta Dina bref. — N:o 1 Dateradt Tuokkola
innehåller ingenting utom Expectorationer 1 anledning af Choleran och
flickorne L. samt den Engeln C. Namnet pä brefskrifvaren, hvilken säger
sig vilja taga graden, må Du liisa sjelfjag kan det ej. N:o 2 & 3 äro frän

10 Törnudd — N:o 2 innehäller underriittelse, att Ditt Iän blifvit accepte
radt änyo, samt ati Du är skyldig Törnudd 3 Rubei) för Not<arH> Publøci
påskrift. Brefvet bestär af 9 eller 10 rader. N:o 2 lika kort ber att Du
mätte af mig uttaga Nationsbevis för Candidat) Esaias Wegelius, hvars
ålder Törnudd vill veta Derjemte följer löfte om återtjenst och anhälian
att hälla saken hemlig, ty det är af nyfikenhet blott, som han ViIl ha ut
betyget. (Saken är neml<igen) den, som jag känner från annat hälI) att
Wegeiius är i Äbo och vili taga Pastorai-Examen för Lappskt Pastorat.
För att nu vara 6 och 20 är g(ammafl, har han skaffat sig falskt Prestbevis.
1 nations matrikeln har han genom skrapning ändrat MDCCCVI till

20 MDCCCIV. Derpä lär troligtvis Stenbäck blifva Lidande.)

Valeas.
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HUB, JVS handskriftssamling

B(äste> B(roder>I
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 R(une)ber)g. Ståhlberg är en bland de 5 sökande. — Ditt
intresse till B<ok)för(ing)s C<ontore)t är pä behörig tidbetalt. 1 gär börja
de vi skära menniskor — Wänner och fränder mä väl. Ar Du ännu 1 behof
af mynt så kan sådant fäs dä Du läter oss veta. Lef viii!

Din vän
Carl Em.

Hfors d. 30 Nov.
40

110 j. j. NERVANDER — .L V. SNELLMAN
HUB, JVS handskrzftssamling

U(äste) B(ror)

För 2 minut(er> sedan 6ck jag ditt bref och, som jag är en ordentl<ig) kari,
besvarar jag det genast. Ehrström dissekerar. Har inbetalt Din rinta Iik

50 väl. Heikel är 1 staden. Vär skola öppnas dä termin börjar. Du behöfs väl
säkerligen der. Jag blir efter alI sannolikhet ensam sökande till Rese
Stipendiet) och lär väl säledes fä det. Rein funderar pä Tyska Lectoratet
efter Meyer. Runeberg lär väl lika litet som jag veta, huruvida han är sä
tokig och vilI läta en ann förestä sin post, sä iänge der intet är att göra. Jag
tror det åtminstone ej; dock vill jag frAga Runeberg. Stählberg fick ej
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Amanuenskapet — Uhlenius knep det. — Intet nytt för öfrigt. Jo, Cygnae
us är hemkommen. — England är det förlofvade land, som Engeiske
Lectorerne endast på afstånd få se. meri dit de ej komma! Han hant ej
iängre än till Stockholm

Tuus
J. J. Nervander,

P. S. Om Runeb(erg) som jag nu går att tillfråga, ej vet om Reins beslut,
så berjag honom fråga a[ Rein och anmoda densamme, att tillskrifta Dig
vilikoren. Gör ej Rein det skall jag väl sjelf draga försorg med Ons
d(agen)s Post att Du får underrättelse. ty jag vet af mig sjelf huru ot1ig
man är att få svar, då man lefver afskild från andra förströelser och jemt
murilerar pä samma sak. Jag mste just le, då jag såg Ditt korta bref och
förestäide mig Din inre grämelse och hängande iiipp. då Du skref: Ehr
str(öm) tycks ej vilja iåta höra af sig! V(aleas>.

111 MED EN TOFFELTAKTIK
Runeberg, F., Anreckningar om Runeberg. Helsingfors 1946. 20

Är det icke som jag sa:
Att med ringen följer oket
Stackars bror hvad du gjort tokit.
Hvar är nu den fordna fröjd?
Hvar ditt mod i brödraringen?
Der du fordom satt så nöjd,
Ssom örnen höjer vingen,
Höjde giaset viss att hinna
Solen såsom den, och se 30
Jordens sorg och larm försvinna
För din blick. — Men nu o ve!
Piär du ju din tid förnöta
Bredvid vaggan sur och tvk,
Får i hvarje flicka kär
fcke bli, ej g(aset sköta.
Se här bojan, som dig trycker
Käre, sök att hjelpa Dig —

Saknas medel? om du tycker,
Kaila biott på mig. 40

112 A. C. SNELLMAN — J. V SNELLMAN
JANUARI 1832
HUB, JVS !zandskrzftssamling

Palo d. Januari 1832
Goda Alskade Janne

51)
Jag vet ej varmed jag skali börja mitt brefv. dä jag på sä lång tid ej skrifvit
till Dig. Nu — är dett första gongen pä detta Nya är Gud gifve Dig ett
godt Nytt Är, och ah vad bode ditt och mitt hjerta önskar, tack bästa
Janne för Dina kärkomna breN hviika jag bekommit. dett sednaste hade
Elias Pipänjus Iemnat pä WitaIa nk han kom hän Hälsingfors söta janne


