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din graf icke finna kaila Och liknöjda hjertan!
Och Vi kamrater! må vi lemna detta rum med den föresatts att säsom

den vi sakna, söka mod Och undergifvenhet för lifvet, fdd Och kärlek i
döden.
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10
GamlaCarleby den 15:de Februarii 1835.

Bista Bror!

Ditt kärkomna bref af den 26:te P<osteri)to hade jag nöijet emotaga för en
par post dagar sedan, hvarför jag här till svar derå viii meddela föijande;
nemiigen, att jag nu mer ej kan antaga de gorda anbuden, emedan jag
kort för än jag fick dit svar hant reqvirera ifrån P(eters)burg, och orsaken
dertiil var ati jag ej vågade längre uppsjuta med reqvisition för att 1 vår ej
bli biottstäidt, och må de nu skylia sig Sjelfva dä de ej kunne iemna
afgörande svar förut, dessutom är pdset för högt då det går öfver 2 R<iks- 20
daier Banc)o per lispund; Föriåt bästa vän för det besvär jag förorsakat
Dig härmed.

Med sista Post hade jag bref af B(ror) Janne ifrån Gloucester dat<erat)
den 19. Januarii, 8 dagar derefter skulie han afsegla derifrån på Cadiz,
han har mådt bra. O(ud> v(are) lof. Carin är ännu här för att söka bot för
sin Sjukdom hos Fontell, få se hur det gär sen hon fär medisin hvilken
Doctorn förskrift’it derifrån emedan den ej skail flnnas här på Apoihe
ken, beklagligtvis — Carin, Carolina, & Liillan, be om sina hjertliga
hlsningars anmäian, äfvenså vännerne aliesamman — förblifver Din

30
tillgifna Vän

0. 0. Snellman

P. S. Anett ej förgiömmandes, utii omnämnde heisningar, huru befinner
hon sig i hufvudstaden, ief väi

D<en> S<amme)
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Wasa den 17:de Februarii 1835.
Huidaste Broder

Jag har sedan den 7:de Januarii varit här, och med ifter arbetat i Naviga
ilon. Undertiden jag var hemma ännu väntade redan med säkerhet några
rader ifrån Dig, och 1 samma hopp harjag ända luis nu fortfarit, men som
jag nu förlorat ait hopp att erhålla något, och jag utom behofvet af att
skrifva till Dig, äfven har annan orsak, som äfven vaHt ett skäl hvarföre 50
jag ej förut skrifvit. ly; jag har ända tilis nu hafi hopp om att jemte brefvet
blifva i tillfälle art att återsända Dig det Du var sä god och sände mig till
Wiborg, men oagtat alla ansträngingar har det till Dato varit mig omöj
ligi. Jag har viii förnärvarande, något litet öfver hvad jag i Vinter kommer
att behöfva, men när jag ej kan betaia alt sä tycker jag det är mera
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onödigt, att afsända det, innan jag möjligtvis kan blifva 1 dllfälle, att

återstäila fulla beloppet. Jag är rätt ledsen öfver att ej kunna återställa

dem, först därföre ati jag ovilkåriigen iåfIe, och ej mcd godo skulle vilja

manquera, för det andra att jag ej Känner Dina affaircr, och Kunde

möjligtvis hafra satt Dig 1 någon mellan Hand. ty jag kan nog inse att

Oma utgifter iro Oryga. Mcd innerlig Glädje är jag Dock öftertygad om

Din Broderliga Kärlek och Väivilja emot mig, och om jag har någon

önskan sä är Det Visseriigen Den att en dag Kunna vara, och visa mig

värdig Dig och Din Broderliga Käriek. För öfHgt har det Oodt braf nog

10 till dato, och Navigations Läraren Major von Schouitz är en lika sä god.

och ordenteiig, som Dugiig lärare, samt har bevisat mig en Synnerlig

godhet. och jag ä min sida Aiskar och Högactar honom Oändeiigen.,

Hcmifrån harjagej haft nägon Dircct underrättelse sedan jag kom hit.

men i dag 14 Dagar sedan var jag mcd Majoren rest till Munsala, och

hörde dä att Pappa mådde vai, Mamma var Då ännu cj Hemkommen.

Jag var under Juhien rest till G(amiaCarleby, hvarvid Cousin Ger

hard, mcd Fru, Farbror A. Kyntzell bad Haka Dig, äfvensom F(ar>bror

Libeck. Dc mådde alla vai. samt ilfven A. Kjemmers Encke Fru, som

mcd tärar bad mig bedja Dig vara god, och ännu vaka öfver Din fordna

20 Eieft, Hennes son Carl. Jag bor här tilisammans mcd Kjerrmans son

Janne och betalar 15 d(aier) R(iksG<äld)s p(e>r Månad, hos Oevaldigern

Beckman, men är ej särdeies beläten mcd honom, ty han bryr sig om intet

sjelf, och förhindrar äfven mig. Antalet af dem som läsa Nav<igation) är

stort 1 är mot förr. då det ej öfverstigit 17 men nu är 32. hvilka buldra och

ragassa som bestar, iUa äfven därföre att, oskyldiga, få uppbära, del on

da.
Min Hälsa har varit braf dålig Heia vintern, i synnerhet Bröstet, nu en

tid har jag medicmnerat och Häilit sträng Diet, dock utan att det ännu

betydiigt tyckts Hjeipa. Dessa Dagar har jag äfven varit plågad af Oluen,

30 samt 1 förra Vcckan, sängiiggande af Hufvudvärk, Frossa Värk öft’er

Bröst, och Axiar. Din 1-kisa iärer ej Hefler vara Den bästa, genombe

ständigt stiiia sittande, som nu i synnerhet värkat pä mig af ovanan. AIs

kade Broder var nu sä god och skrif till mig par rader mcd Det första, och

om Du är i behof af Contanter, sä mäste jag Björna. Här är intet Nytt af

Vigt att berätta, hvarföre jag slutar mcd en Hjärteiig Hälsning ifrån, Fa

miiiien Heriin, samt min egen, och under Onskan om Din beständiga

Väimåga, förblifverjag min Huida Broder Din Af Hjärtat tiligifne Omma

Broder
August.
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För att 1 sin män genom ett godt cxempcl bidraga till sedlighetcns be

främjande inom den Corporation. af hvars Medlemmar Fäderneslandet

väntar sin framtida väigäng. hafva underteknade ingått förjande förbin

5j delse:

Hvar ock en af oss: besluter att under heia sin Academiska Cours icke

besöka Värdshus, än mindre derstädes förtära några spirituösa varor.


