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P. S. Heisa Laura om hon ännu är qvar, lcf vei, förlåt Goda janne mit
Slurft Jag har bråttomt

146 ANSÖKAN TILL UNI VERSITETET 1833, UTKAST
HUB, JVS handskriftssanzling

Pä dc fem år Eders Magnificence) ock Ampkissimum) Consist(orium)
10 hugnat mig mcd åtnjutandet af publikt Stipendium, har jag viii mcd möj

ligaste ifvcr sökt iakttaga min skyldighet art vid anstäldt Stipendiatuprop
tillistädes. Det oaktadt / har / den / trägna Information. jag dc sednare
åren varit Ivungen till. åstadkommit. MI jag, Vär Termin 1832. försum
mat 2:ne uprop. och nu finner jag mig åter anmäld såsom absens vid
sednust skedt upprop. (En svär sjukdom nödgade mig till summa för
seelse. i ufseende å första upropet sidstledne Vr-Termin). hvaTföre jag
äfven pliktat mcd tiiltal å Rcctors-Cansliet, för mig sä mycket mer på
kostande, som det är den enda gång. inom Elfva år jag vid Universitetet
varit inskrefvcn, jag till nämnde Cansli varit uppkallad. Dä jag derstädcs

20 vid mitt namns uppropande närvarande mcd ödmjuk bugning sökte gifva
denna min närvaro tillkänna, kun jag endast förmoda mig vara tadfad
emedan jag icke öfvervarit hela Disputations-akten. Detta sednare är mig
alideles, i anseende till min Liirare- befattning vid den af kyrkoherdcn
Laureil inrättade Skole anstalt, Jag vägar derförc, ehuru mycket Ampiis
simi Consist<orii) visade stränghet dcrifrfln borde afskräcka mig, ödmju
kast anhälla: det mig mätte tilllätas att icke allenast vara frånvarandc från
dc till Stipendiaters öfning anställda Disputations akter, utan äfvcn ifrän
dcrjemte vanligt upprop, ifali detta skcr före ki. i2 pä dagen, i hvilkcn
händelse jag sädant anmäla skall, hvarhälsdt Ed(ers) M(agniflcens) ock

30 Ampl(issimum> Consist(orium) behagar förordna.
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Palo den 20 Martii 1834.
Aiskade Son!

40 Som juu nu snart iimnar mig till Staden mcd Baron Stromberg som kom
mer hit i morgon. och Muu. Neuman formerade pcnnan i förleden Sön
dag. sä måste jag gHpa till. at försöka min hand för at öfvcrtyga Dig atjag
Gudi ära njutcr vanlig hälsa lika mcd Albert och Mamma.

Bekymrad varjag efter afresan huru Ni lyckligcn kom fram i backarnc
mcd Tulliachtcn. men fick snart den fägnaden at genom Annu höra at alt
gått lvckligt.

Jag hoppas ne, at Du iir frisk men strängt uptagen: efter ci nytt bref
hörts af till Dato. Slädföret hafvcr nu sä aftagit at ingen resa blifvcr förr
Oss till G(amla)Carleby, icke eller hafva Wi tid.,

50 Ifrån Uleåborg och Frantzila höres ock ingcn ting utom det at Gum
man Roering Ur Död. Lika sä gamia Kurtn i Kronoby och Fru Granlund
i Teriiän’i, som ni förmodkige>n vet.

kg hafver altid varit öfvertygad om värdet af den ÄdIa krets af menni
skjor som Annu kom uti; och fägnar mig fä höra at Hon vet värdera Dem
redan vid inträdet. Hennes barnsiiga fäfänga bordc, och torde, Curcras af
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sig sjelf mcd tiden.
Jag hafvcr läst Steffens afhandiing mcd mycIet nöije, och önskade at

Wr Prost skuile lIIsa den för at hlifva bättre öfvertygad om den ncst
förflutna tidens Negativa bildning som jag altid Casserai. Den innchålier
just det Walspråk-et lyder men iclcc väntar jag mensklighetens förädling af
Tyskarnes Patrioiska begcisterung. 1792 års vettet, Siatens Dragoxar,
och Benqvarnarne gA ännu sin jemna gång.,

Häisa nu Annu kärt och anmäl min Aktning till Professorskan mcd
andra i famillen, samt alla Mina och Dina Wänner ifrån Din trogne Fader

‘C

C. H. Snellman.
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Palo den 17 Maij 1834.
Min Kära Son!

20
Jag viii nu undcrrätta Dig mcd nägra ord at jag är hemma fast af Husliga
bestyr, sä at ingen tidig resa som i är inträffade, kunde företagas innan ah
är Stängt, Sädt, Tjäru dahien bränd, Tegel gjordt till Källare, m. m. ehuru
äfven ifrän Gamla)Carleby varit anbud, därjag var för en vecka sedan för
at skaffa Himaiaija Kom utsäde.

Ditt bref af d<en> 21 Aprol) bekom Jag, och är uti förhoppning at den
vackra årstiden stadgar hälsan. Jag mår eftcr vanligheten — arbetar och
tråkar nästan för strängt tillika med del usliga Tjcnste Folcket. Säkert är
Förnuftigheten uti aftagande uti hcla Europa ätminstona det är min fasta
Idc3. —f 3°

Wäderleken är äfven här ganska vaeker mcd ombythg luft. och S
ningen förrättas mcd god förhoppning.

Jag skullc ej wilja sätta mig uti obhgation at Iämna min Tjära tiLl Köp
männerne eRIc» Benqvarnarne, och Pantfogden kräfver strängt Utskyl
derne hälst af Herrfolk: om Du kunde till Midsommar umbära 35 eiQer)
50 — Rub(cl) i B<anco> Assignatcr) sä vore jag hjeipt. Aila äro nu utan
pen(ningar hälst Ryskt mynt, äfven dc Rika i Landet, Remissen bordc
ske mcd omgående Post.

Mamma är nog ofta plägad af Hufvudverk eljcst äro vårt Herrskap i
Härmä vid hälsa, och Frökn(arne Strombcrg fara at Dantsa i Staden 40
bjudne af Sin Bror som är Tillställare.

Jag tror at Sommaren blifver trä.kigare för Anna om cj flyttning sker på
Landet; Häisa Henne Kärt ifrån oss och Vänner: och Låt oss veta hvar
Din Recreation sker i Sommar.

Mcd Faderiig Hiilsning och käriek tecknar
C. H. Snellman.
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