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med Oss vore det innerligen kärt. kg mickrar mig äfven mcd det giada
hoppet att B<ro>r verkeligen kommer.

Af Carl ifrån Karelen hade jag nyligen bref. Kan OCkSå derföre hiilsa
från honom. Med sitt skrala bröst har han begynt en ny cur hwaraf han
säger sig hafva erfarit en märkelig förändHng Och som ungefär består den
att sä kallade gias koppor sättes pä bröstet som sedermera gnides Och
fiotteras. En gumma som de första tiderna efter hans ditkomst blifvit
efterskickad föratt koppa honom, har dä hon fick se, hans bröst häpnat
deröfver Och sagt det vara ihop tlrkat hvarföre hon genast begynt mcd

io den nyssnemnde curen samt ait gnida Och åtskilja benen. Det grlpiga och
insjunkna bröstet har redan synbarligen höjt sig Och han hoppas att ah
mer Och mer få det jemnac. Underbart. Om han skulle hafva kommit till
Karelen föratt cureras.

Widare hinner jag nu ej denna gäng men än engång ben jag B(rO)r att
om möjligt är Bro)r hednar vårt bnöllop mcd sin närvarl. Kom Bästa
Broder, kom! Mcd sann Aktning och Vänskap förblifterjag städse,

Högtärade Brors!
Odmjukaste tj<ena»e

20 0. v. Essen.
Raumo & Wuojoki d:n 26 Janitari 1836.
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HUB, JVS handskrifrssarnllng

Palo d. 19. Martii 1836
Min Kära Son!

30

Att begynna mk bref efter vanlig formulair, skulle blifva för vidlyftigt.
Jag Wördar Försynens ledning uti det! Denna vinter hafver vanit Stonmig,
Din känlek hafver lugnat våra bekymmer; Anna är nu förenad mcd sin
Otto, som jag älskar säsom Chnislen och medborgare. Lika som Hans
Adla Famille.

Wännen Sjöstedt som medförer detta, jemte de 5 Band som Du hugnat
mig mcd, af kunskapens trädet. (som jag olyckeligtvis redan fätt smak af:,
får jag tacka för dett sköna un’aI, som uplyft och stadgat mit begrep om
Filosophiens närvarande ståndpunkt), kan bäst relatera uti fä ord, vår

$0 ståndpunkt uti alla afscenden.
Din egen ståndpunkt, anser jag icke eilen afvundsvärd; Curatorskapet

&c., hvad jag fär gratulena är at Du fått Din Ädia Wänn Netwander hem,
som kan gifva mänga goda Råd. Piikten fordran väl at arbeta för mensk
Iighetcn, men jag fruktar at lika litet som Plato och Socnates kunde uprät
ta Grekerne eiler Piotinos de Romare, lika litet skall det högsta vetande
af ah sant och osant kanna Reformera gaina Egoisten.

Menniskjan en emanation af Gudomen, (som un-Histonien och uppen
barelsen bevisar), kan icke utan Syndafail ernå Pnopnietas eilen fnihet som
väsende; Nu iho vi hiinda; en Himmeisk Eiectniskt sträle mäste upiifva

50 oss, och denna sträle mcd ett ord sagt är Religionen. Fnäis dig sjeif och
styrk dina Unöder: och ingen säkrane ledtnåd hafven jag funnit at förstå
Guds nåd; än Svedenhorgs Ancana Clesia> 3. Cap(itlet> af 1. Mosebok
och Hans Nya Jenusaiems läna Aila syner äno heire at förkasta.

Detta än nu utflykt lika det, i sednaste.
August är nu Lycklig; Lika sä Anna. Gud den Högste gifve sin Nåd och
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välsignelse! Jag hafver delt redan Meaubler och Silfver hvad vi kan um
bära. Wärt !if blifver Gud, och vär fiit, som öftervinner verlden. Nu ärjag
lika väl lugn, efter stort bräk med halfyra qvinnor. Din trogna Fader

C. H. Snellman.
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KUR, JVS handskriftssamling in

NyCarleby den 17 ApriIl 1836.
Min Hulda Broder!

Sv’årt nog är det att böija ett bref till Dig nu, för mig sedan jag ej pä nära
1/2 år ej gjordt det, förnämsta, och rätta Orsaken därtill hafver varit —

att, Sedan jag i Höstas skref till Dig om mitt behof af Penningar, erhöit
jag af en Håfrätts Wagtmästare, emot den Borgen jag kunde prestera,
hans, eget tillbud å 200 R<iks)d(aler) R(iks)G(älds, som skulle utfalla
bestämt den 1 Januarii. till denna tid erhölt jag, en lika summa annan 20
hand tills denna tid, men då det kom sä långt, att penningarne skulle ut
började han först föregiffva alI han ej fått in, sedermera alI han ej ville
gifva, sedan fick jag af en och annan pä nägon vecka, under väntan pä en
God Wäns handräckning, genom hvilken jag den 1:sta 1 denna månad fik
denna summa pä längre tid, — Ehuru jag viste att denna omnämda Per
son ville hjelpa mig sä var jag dock ej säker huru det skulle Lyckas ho
nom, jag uppsköt därföre dag efter annan, att skrifva till Dig, ty jag
funderade ati om ej annat Hjelpte, vore äfven jag tvungen, att anlita Dig.
Dit Kära bref af den Februarii har jag bekommit, och tackar Dig, såväl
för sjelfva brefvet som för Ditt Broderliga anbud att Hjelpa mig, men 30
hvad de Nerrar beträffar som Du därutii omnämmer, skulle ej Ryska
Kejsarens Borgen Kuntia förmä att Läna Penningar emot Laga ränta, ty
de äro största delen Sjelf i behofv af Lån, samt Kunna som Nandlande
dock altid räkna pä bättre förtjenst än förräntning af sina Contanter, och
sä äro de allestädes som ej äro mera egennyttiga än Hjelpsamma, och i
NyCarleby finnes ingen om ej min Patron M. Litht5n.,

Ledsam och tråkig var Nyss omnämda affair, min Horitzont Har Nu
åler Ljusnat, jag Kommer Nemligen att för Råd(ma)n M. Lithen föra ett
Nu under Byggnad och i sednare delen af Maij Månad flytfärdigt Fartyg
pä Circa 1 000 Tons Drägt, så att om Den AlI Gode förlänar Lycka, jag 40
har godt Hopp om dagligt Bröds tillräklighet för mig och de mina

— Om
Anna vilI jag ej vidlöfligt a€handla ty jag vet att Du ogärna vili blifva
erinrad om hennes förbindelse, Gud Styre alit till det bästa, jag Har godt
Hopp, Hon är nu Lycklig och nöjd, våra Önskningar vetjag ati öfverens
stämmer, i anseende till Hennes framtid. Du har säkert haft bref från
hennes Nya Hem.

Förut är Du Huida Broder (ehuru ej genom mig:) underrättad om mitt
Gifter mål. — Jag bor Heltnära Munsala Kyrcka i en Bondby som Heter
Svarfvars, flebor 2:ne rum och ett litet Tjöck emot 18 r(iks)d(aler) i äret.

Litet Obilligt torde Du äfren Sjelf finna det, att skrifva; bör till en sak 50
där den bästa vilja föga uträttar, till Willkår för din Wänskap? med Gläd
je kan jag dock underrätta Dig om begges, vår goda Hälsa, samt Hoppas,
och önska vi Dig det samma goda.

Aften får jag tacka Dig för Diet ordinationen.
Jag har sedan den 12:te mars då jag skildes vid Pappa ej hört af honom


