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onödigt, att afsända det, innan jag möjligtvis kan blifva i tillfälle, att
återställa fulla beloppet. Jag är rätt ledsen öfver att ej kunna äterställa
dem, först därföre att jag ovilkärligen låfte, och ej mcd godo skulle vilja
manquera, för det andra att jag ej Känner Dina affairer, och Kunde
möjligtvis hafta satt Dig i nägon mellan Hand, ty jag kan nog inse att
Dina utgifter äro Dryga. Mcd innerlig Gludje ärjag Dock öfvertygad om
Din Broderliga Kärlek och Välvilja emot mig, och om jag har nägon
önskan sä är Det Visserligen Den att en dag Kunna vara, och visa mig
värdig Dig och Din Broderliga Kärlek. För öfdgt har det Godt braf nog

10 till dato, och Navigations Läraren Major von Schoultz är en lika sä god,
och ordentelig, som Duglig lärare, samt har bevisat mig en Synnerlig
godhet, och jag å min sida Älskar och Högactar honom Oändeligen.,

Hemifrän harjag ej haft någon Direct underrättelse sedan jag kom hit.
men i dag 14 Dagar sedan var jag mcd Majoren rest till Munsala, och
hörde dä att Pappa mädde väl, Mamma var Dä ännu ej Hemkommen.

Jag var under Juhlen rest till G<amla)Carlcby, hvaiwid Cousin Ger
hard, med Fru, Farbror A. Kyntzell bad Hälsa Dig, äfvensom F(ar)bror
Libeck. De mådde alla väl, samt äfven A. Kjemmers Encke Fru, som
mcd tärar bad mig bedja Dig vara god, och ännu vaka öfver Din fordna

20 EIeN, Hennes son Carl. Jag bor här tillsammans mcd Kjerrmans son
Janne och betalar 15 d(aler) R<iks)G(äld)s p(e)r Månad, hos Gevaldigern
Beckman, men är ej särdeles beläten mcd honom, ty han bryr sig om intet
sjelf, och förhindrar äfven mig. Antalet af dem som läsa Nav(igation> är
stort i är mot förr, dä det ej öfverstigit 17 men nu är 32, hvilka buldra och
ragassa som bestar, illa äfven därföre att, oskyldiga, fä uppbära, det on
da.

Min Hälsa har varit braf dälig Hela vintern, i synnerhet Bröstet, nu en
tid har jag medicinerat och Hällit sträng Diet, dock utan att det ännu
betydligt tyckts Hjelpa. Dessa Dagar har jag äfven varit plägad af Gicten,

30 samt i förra Veckan, sängliggande af Hufvudvärk, Frossa Värk öfver
Bröst, och Axlar. Din Hälsa lärer ej Heller vara Den bästa, genombe
ständigt stilla sittande, som nu i synnerhet värkat pä mig af ovanan. AIs
kade Uroder 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 Hjärtelig Hälsning ifrån, Fa
millien Herlin, samt min egen, och under Önskan om Din beständiga
Välmäga, förblifver jag min Hulda Uroder Din Af Hjärtat tillgifne Ömma
Broder

August.
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159 FÖR ATT 1 SIN MÅN GENOM ETT GODT
EXEMPEL...
HUB, JVS handskrifrssamling

För att i sin män genom ett godt exempel bidraga till sedlighetens be
främjande inom den Corporation, af hvars Medlemmar Fäderneslandet
väntar sin framtida välgäng, hafta underteknade ingätt förjande förbin

50 delse:

. 1.
Hvar ock en af oss: beslujer att under hela sin Academiska Cours icke
besöka Värdshus, än mindre derstädes förtära nägra spirituösa varor.
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Undantagne är Spisquarter; hvarest äfven till måltiden nödigt Vin, såsom
nyttigt ell(er) åtminstone oskadligt, bör vara tilläten förtiiring. Likaså Caf
febus, då N. B. endast Thee elI(er) Caffe förtäres.

3.
Den icke ringa besparing vi härigenom göre, anse vi nyttigast användas
till inrättande af en Gymnastique, hvartili nödigt Rum anskaffas i för
ening med Nationens Bibliotheks-Rum.

4.
Om tiilgångarne blifva stora nog att kunna biida en Fond för Gymnasti
quens underhåll, sammanslås densamma med Nationens Låne-fond.

. 5.
För att genom denna inskränkning icke umbära nöjet af en glad afton
tiflsammans, ansiälles genom särskilt sammanskoti ett måttligt dryckeslag
i Nationens Rum, så ofta sällskapet derom öfverenskommer.

20
Till dessa sammankomster inviteras ett visst antal af Nationens mäst obe
medlade Ledamöter.,

. 7.
För att härmed förena äfven eU annat nyttigt Undamål öppnas Samman
trädet hvarje gång med en Tai öfver något sjelfvaldt ämne. Derföre bör
hvar och en af Sällskapet vara beredd att upträda, då han af lotten träffas,
honom Iikväl obeiaget att afträda sin plats åt hvilken annan som hälsdt
de(n) änskar.

3°
8.

På det hvad i § 1 ei 2 öfverenskommet blef icke måtte gifva anledning att
inom hus oftare Un väl vo<re) anställa dryckes-sammankomster, besluta vi
att hvar och en i fali någon anledning så skulle fordra, endast en gång
under Termin begagna en slik förströelse.

§ 9.
Om så vore att äfven inom andra Nationer siika Sällskap skulie bildas.
anmodas någon vid hvart och ett aH deltaga i v5ra Convivia.
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§ 10
Vid Sammankomsterne nyttjas inga korispel. Häftiga Ordvexlingar till
låtas icke — Den som häruti felar belägges med tjenligt straff, efter säil
skapets bepröfvande.
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HUR, JVS handskrifrssarnling

5’)
Wasa den 25:te Mars 1835.

Huldaste Uroder

Med saknad har jag hela Wintren måst umbära till och en enda rad ifrån
Dig, Och jag vet ej rfltt mi hvad jag skall tillskdfva orsaken, ty enligt min


