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utvecklar; förvissade att detsamma icke är ett stundens eller lndividens
verk. utan en likasä ursprunglig sam bestäende Gudamlig uppenharelse, i
hvarje stund samma eviga sanning.

172 C. H. SNELLMAN — J. V. SNELLMAN 6.X1835
HUB, JVS handskriftssamling

I0 Pala den 6 October 1835.
Min Kära San!

Pä 3 månader hafver jag icke varit till nägon Stad, knappast till närmaste
grannar utan jemt upiagen af Husliga Landtmanna bestyr, sam gjort mig
både nöije och nytta, sä at jag har ordsak tacka den Högste sam uppe
häller oss vid hälsa och villsignar vära mödor. Wi hafva slutat inberg
ningen och jag reser i morgon V(olente) D<eo> till N(y)Carleby för at
skaffa fisk, och små behofver, och expediera detta.

Genom Carl Essen fick Du säker Notice om värt tillständ, och genom
20 bref ifrän honom till Annu at Du, njutit vanlig hälsa, och fördrifvit den

vackraste tiden på Landet.
Wär ömsesidiga stiuining för öfrigt kan Lätt blifva färeställningsvis

äskädelig, sä al Litet äterstår för Correspondencen, at beskrifva. Jag
tencker nu äfven i är, bruka mera Legdt folck än tjenare hvilckas arbete
föga renderar. sä Länge födan är dyr. Råg vexten siog viii ut, sä at vi fick
nära 30 Tunn(oö men deraf är utsådt 6 1/2 Tun(n)a och till arbetares
aflöning åtgätt 2 Tun(no)r något haft’a vi redan säldt för at reda oss. till 11
R(iks)d(aler) p<e>r Tun(n)a. Kornvexten däremot blef skadad af frost och
torcka. Wårt Climat tyckes declinera till Nova Zemblas är ifrän är. och

3t) Vegetation aftager.,
Fägnande var det för mig at emottaga Din Disputation: jag tycker mig

begripa densamma viii nog. och hafver Länge funnit at Negation bevisar:
till exempel så Länge Wär försummelse at skrifva är Logiskt sann. sä
existerar vi pä vär Planet. när tvärtom den uphör at vara det sä är vär
absoluta varelse försvunncn, och Correspondencen eft oting som Id uti
Conceptus. Mig Länder till ursägt at Bläckhornet är oftare torrt.

Utaf August hade Dii säkert bref i sommar, om Hans hälsa blott skulle
stadga sig sä vore alt gott. Om Aluneerne ilm vi af Enstancke: det, sam
Försynen utsedt mäste vara gadt, ehuru vi menniskjor icke kunna ut

o forska framtiden, och föreställningar till älskande lika som tröst till sör
gande äro frugtlösa, ofta skadliga. At det nu brädskas mcd, är Barnsligt;
men kan icke vara ondt uti. Kom nu mcd Föret el(le)r i Winter ock see
huru alt här gär till.

Mamma träkar mcd Hushållet sam jag med det yttre, men Hennes
hälsa och Humeur är ock ostadigt.

Norrut lefva aila Slägtingar, om Georg vet jag platt intet för än i Sta
den: Han är full Köpman ccli skrifver blott i affairer. Lefviil! önskar mcd
hjertelig häisning Din trogna Fader

C. II. Snellman
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