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sig sjelf mcd tiden.

Jag hafver hist Steffens affiandiing mcd mycket nöije, och önskade at
Wår Prost sku)le läsa den för at Nifva bättre öfvertygad om den ncst
förflutna tidcns Negativa bildning som jag altid Casserat. Den innchåiier
just det Walspråket lydcr men ickc vantarjag menskhighctens förädiing af
Tyskarnes Patriotska bcgeisterung. 1792 års vettet, Statcns Dragoxar,
och Benqvarnarne gå annu sin jemna gång.,

Haka nu Annu kari och anmäl min Aktning till Professorskan mcd
andra i famillen, samt alla Mina och Dina Wänner ifrån Din trogne Fader
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C. H. Snellman.
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Palo den 17 Maij 1834.
Min Kära Son!
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Jag viii nu underratta Dig mcd några ord at jag är hemma fast af Husliga
bestyr, så at ingen tidig resa som i år inträffade, kunde företagas innan alt
är Stängt. Sådt, Tjäru dahlen bränd. Tegel gjordt till Källare, ui. m. ehuru
äfvcn ifrån G(amla)Carleby varit anbud, därjag var för en vecka sedan för
at skaffa Himalaija Kom utsäde,

Ditt bref af d(en) 21 April) bekom Jag, och är uti förhoppning at den
vackra årstiden stadgar häisan. Jag mår cfter vanligheten — arbetar och
tråkar nästan för strängt tilhka mcd det usliga Tjenste Folcket. Säkert är
Förnuftighctcn uti aftagande uti hela Europa åtminstona det är min fasta
Idd. —_ 34)

Wäderlekcn är äfven här ganska vacker mcd ombytlig luft, och Sä
ningen förrättas mcd god förhoppning.

Jag skuilc cj wilja sUtta mig uti obligation at lämna min Tjära till Köp
männcrnc elc)r Bcnqvarnarnc, och Pantfogden kräfvcr strängt Utskyl
dernc hälst af Herrfolk: om Du kunde till Midsommar umbära 35 ci(ier)
50 — Rub(el) i B(anco) Ass(ignatcr) sä vore jag hjelpt. Alla aro nu utan
pcn(ningar> hälst Ryskt mynt, äfven dc Rika i Landet. Remissen borde
ske mcd omgåcnde Post.

Mamma är nog ofta plågad af Hufvudverk cijcst äro vårt Hcrrskap i
Härmä vid häisa, och Frökn<ar)ne Stromberg fara at Dantsa i Stadcn 40
bjudne af Sin Bror som är Tillställarc,

Jag tror at Sommaren bhfvcr tråkigare för Annu om ej flyttning sker på
Landet: RaIsa Henne Kärt ifrån oss och Wunner: och Lät oss vcta hvar
Din Recrcation sker i Sommar.

Mcd Fadcriig Hälsning och käriek tecknar
C. H. Snellman,

51)


