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bcklag!igt. Gif snart upiysnng häruti.
lfrän Baron Strombcrg fär jag hiilsa han mär braf som Postmestare,

men hela Staden Lefver tankiöst i sus och dus, sä at jag är rädd at fara dit
men mäste dock snart. Jag kallar dem till Benqvarnar och det viii förtjent.
så skinna dc Landet. Nu kostar Rågen 10 R<iks)d(ale)r och i Wår säken 16
R(iks)d(ale)r på Crcdit. 1 Tun(na) Strömming 24 R(iks)d(aie» Salt 7 RGks)
d(ale>r &c. &c. När skal! Eder Filosophi eller Upfostrings Teorie om
vända dett Folcket till Patrioter. Apothekare)n Bentzeistjerna är nu min
enda Uteraira Wän. af honom fär jag några Nyarc skriffter: Jag Läste

10 sednast Det Organiska iifvets Theori af Sniadeski och Medicins D:o af
Broussais i Läkare Sälsk(apets) Tidskrift. som äro, rätt Intressante äften
om Cholera morb(us> m m. Han Liiser nu Steffens. viii Du hafva den
tillbakas i vinter skall jag sända den?

Skall jag fä snarl nägot fägnande Resultat för menskligheten utaf Dit
Filosopherande som Du låfvar fägna mig mcd? men tiden lärer falla sig
kortt; betala dä skulden mcd en passlig Bok. Om Du mercker at Momen
te lucida begynna infinna sig sä teckna straxt up Ideerne, ty eljest för
svinna dc ifrån minnet som en dröm: jag ängrar myckct en sädan för
sum mcl se.

20 N<y)Carle)by d(en) 9 Dec<embe>r. 1 förleden vecka inträffade blida och
dåligt före nu är jag hos Baron Stromberg och får Expcdiera mina bref ät
ilera häIl. liIsa kurt Oma omgifvande Wänner och Annu jag borde äfven
fägna henne mcd någon rad. som snart sker om vi Lefver. Lef väl min
Uiskadc Son!

C. H. Sneilman.

P, S. Ifrån August hafver Du viii hafvit bref, Han kom hcm d(en) 2
Dec(embe)r och mär vii!.
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155 HÖG- OCH VÄLLÄRDE H(ER)R<A)R AF TA
VASTL(ÄNDSKA) AFDELNINGEN
HUB, JVS handskriftsswnling

1-los Afdeln(ingen> tar jag mig frihcten anmäla att en dcss Mediem, Stu
d(cnten) Frans Vilhelm Avellan, i en större samling af kamrater yttrat
tänkcsätt oförenliga mcd ali sann Esprit dc Corps och ovärdiga att hysas
af en rättskaffens Student, och gör jag detta i den förhoppning att Avel

o lans tänkesätt icke delas af hans närmaste kamrater och att dessa anse
passande förmä honom att ursäkta och ätertaga sina ord, säsom obe
tänkta och oskickliga, samt derigenom betaga det skenbara bifalI H:r
Avellans tänkesätt, vid det tillfälle dc yttrades, tycktes röna, bäde skenet
af att vara den allmänna röstens, och kraften att styrka H:r Avc!ian i sina
villomeningar. Det buiicrsamma vid sjelfva tillfäliet och en lungre tids
förlopp sedan händeisen passerade, göra att jag kanske misstager mig om
dc uttryck H:r Avellan dä nyttjade; men kan jag bestämdt anföra att den
mening dc innefattade var följande.

1:o Angäende ett för Corpsen utkommit stadgande, »att det af H:r
so Avelian. säsom med honom icke communicerat, ej behöfde ätlydas.»

2:o »Att. om ett sädant verkligen emanerat, dctsamma vore endast ett
stadgande af Rector och sälunda föga afseende förtjenade.»

3:o »Att hvad hälsdt han, H:r Avelian, företoge sig icke skulle angä
Studcnt-Corpscn. att han sjelf skulie derförc ansvara, och Corpsen ge
nom hans företag ingenting iida, att således hvar och en dess medlem
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kunde behålla sina råd och påminnelser för sig sjelf.»,
Hvad dc 2:ne först anförda yttrandena beträffar. äro de 1 sig sjelfva så

orimiiga. att dc knappt skulle förtjenat vidröras. om ej det högst obe
tänksamma. för att icke säga oförskämda, 1 att pubiikt uttala dem på
kaliade en tillrättavisning. Dessutom trodde jag mig af det sätt hvarpå H:r
Avelian vid detta tilifäule uppträdde, samt hvarpä hans ord upptogos,
finna att H:r Avellan bland sina kamrater ätnjöt anseende och aktning,
hviiken omstiindighet cke horde missbrukas, för att Iemna vigt åt pä
ståenden. sädana som dc anförda. som dock 111tt kan inträffa IIdå dena
anseende göres gäulande biand uppbrusandc och oerfarna Ynghngar. io
Detta, äfvensom ett biand unga mun icke ovanhgt missförstånd om be
tydelsen af en sann frihet. påkallar 1 s(ynner)het uppmärksamhet för den
3:dje punkten. Det tyckes nemiigen icke 111tt att förena fordran på person
iig frihet mcd den, att individen bör subordinera under det ailmänna. Jag
hvarken tilltror mig förmågan att häröfver säga något uppiysande, eller
viii jag mcd ett sådant försök falla h(er)rarne besvärlig; men jag tror att en
satts, hvarpä ali förnuftig samhälls inrättning och hvarje Corporations
beständ beror, icke bland H(er>r(a)rne skall sakna vältaliga och öfverw
gande försvararc. Det är 1 s(ynner>het dc i 3:dje rummet omnämnda ytt
randen, som förmått mig till detta steg, och anhäller jag hos Tavast- 20
Uindska Afdelningen. att H:r Aveilan måttc förbindas att desamma San
ningen till ära inför Afdeiningen återkaila, samt att crkänna: det hvarje
Student bäde 1 tai och uppförande bör göra högsta afseende på den Corps
heder och fördelar, som upptagit honom bland sina Mediemmar, äfven
som: att hvar och en Student, dä han anser något å färde vara, som
förnärmar Corpsens heder eller strider mot dess fördel, icke allenast är
berättigad. utan äfven förpliktad att mcd r-åd och gerning detsamma för
hindra. Hörande det Corpsen till att bedömma om han i otnängdt måi
inblandat sig, eller om dc, till hviika hans råd varit riktade. äfven varit
förbundna att riitta sig dcrefter. Jag har äran mcd djupaste aktning och 30
tiUgifvenhet framhärda.

Tavastländska Afdelningens
Odmjukaste Tjenare

J. V. S:n
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Nedslåcnde är för det arma menniskjo hjertat att skiljas hädan utan dc
efterleftandes saknad, utan vännens tårar. Alit för van att se Iifvets stig,
endast då den vattnas af dessa offer ät sorgen, erbjuda en och annan
ghädjens blomma, är den tanken menniskjan Ijuf att äfven hennes graf
skall af dem fuktas, är för henne liksom en försukran. att glädjens skörd
ännu bortom graften af dem skall uppammas. Och i sanning sillan bedrar
denna förhoppning — säkert har den, som ädeit iefvat och verkat, nägon,
som kännt och värderat hans dygder, säkert hafva dessa lifvande och
iröstande berört nägon besliigiad sjäi, och sannt är det ord att den, som 50
ingen ym ägt, icke förtjeni äga en siidan. Endast på hfvets upphöjdare
piatser, der gerningens skimmer och gians bländar hopens ögon, och i en
tid af upprörda passioner och fanatiskt partisinne, cndast då kan egois
men hembäras den hyiining. som bordt egnas den alIt umbärande upp
ofrande dygdcn.


