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Mattila 14:de Sept. 1832.

Med så god Lägenhet som nu är at med Wännerne Stromberg och Odert
Reuter fä Directe ett bref Dig tilihanda Min älskade Janne; Jag begagnar
ännu detta kära namn och är fullkomligt öfvertygad at Du lika ofta tenckt
pä mig som jag på Dig ehuru Gudi klagandes skriftelig Correspondence
utebliMt, men häisningar med Skepps och Landt lägenheter hafver vist

10 icke saknats.
Du torde veta at jag i Äbo hade Last at försälja, och inköpa och dess

utom sköta skeppets arbeten utan hjelp af vanlig Styrman at sköta, och
Dirigera folcket.

Utaf Stromberg fär Du ali uplysning om vårt hälso tillstånd och det jag
nu som förut är uti beständiga Landtliga bestyr till tidsfördrif.

Annu skrifver väl om hvad vidare angår vära resor och nöijen.
Jag vet genom Wänner nägot nära hvad Du förehafver, och önskar

blott att hälsan måtte stadga sig.
Jag lefver nu säkert nögdare uti mina åskådningar än Du uti Din Re

20 flection uti ett äro Wi ens nemlige)n i hoppet om bettre utsigter.
Landets tillstånd är eländigt Ni som Lärde borde gifva upiysningar om

ordsakerne dertiil eller pian till hjelp.,
Wännen Reuter och Hans beskedhga Fru äro här och hoppas at Du som

känner vårWänskap wiille göra något at skaffa Odert, Condition så fort som
möijehgt ty deras wilkor äro små, at soutinera honom wid Academien.

Du måste nu vara nögd med dessa rader, får jag hka mycket tilibakas
är jag det äfven

Hälsa Dina och Mina Wänner.
Din Fader

30 C. H. Snellman.
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NyCarieby d. 22 Sept 1832.
Min Aiskade Broder.

DII mycket kärkomna bref, erhölit jag i går aftse af Ahlbäck som då
passerade här, Jag var så iedsen att ej ais få höra af dig förn jag far hort på

40 3 a 4 Är igen, som vi ej lärer Kunna träffas. Om än jag blefve i huru dåliga
omständigheter som hälst aidrig skail jag faila kynt(zeH> besvärhg, man
beror ju ej af, en, Menniska, Jag och aila som känner honom äro, miss
nöjda med honom, han är och förblifver et: —

Jag var hemrester för 2:ne Veckor sen, Annu hade nyhgen fått bref
ifrån dig. Nu väntarjag att Pappa och Annu sart borde passera här, för att
resa till Frantzila. det här brefvet kan ej blifva, långt, hkaså htet som det
har några andra goda egenskaper ty jag är trött och Sömnig, Frusen
Hungrig och Våt, bråttom där-tiilI, unga Z Topelius Som reser om Tis
dagen medtager detta bref. samma eiler någon dag sednare borde vi vara

50 Segeiklara. Jag är glad och förnöjd, i anseende till dig, min älskade Bro
der. att du är Frisk. och. Står dig väl ut. annars. Jag hinner ej fortfara,
Adjeu min Saknade öm(me> Broder, Lev väl önskar din aitid Tiligifne
egen BrØder)

August.


