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ehuru jag skrifvit 2:ne bref till Honom, jag förmodar dock att han är
Frisk; — Annas och mitt afsked, var braf påkostande för Gubben; Goda
Broder, det är bra bedröfligt mcd Gubben stackare i alla afseenden, mest
för Hans kors innom hus. — Sant är vaI att Han kunde behöfva Något
understöd, men, det är dock fåfängt om Han fär något, ty förHållandet är
sådant, att när Penningar erhålles blifva dc ej använda till nödiga behof
ver, utan ödes till tillfridställande af fåfänga och Granlt, samt förhål
landet dylikt som det varit förut, — beklagligt nog kan jag ej se bettre
utväg vara att tillgå än Läta alt gä som finnes, och sedan besörja efter

10 förmåga för Gubbens framtida upphälle, ty det, båtar ej att kasta Watten
pä Gåsen, eller Wet Du något bättre?. Hvad skall det blifva af Albert
stackare? Enfaldig och krymplig som han är, p Sjön duger han knapt, så
med pjåkad och bortskämd, som han är.,

Adjeu min Huida Aiskade Broder, Lew väl. Hjärteligt Hälsad Afmig
och min Goda Sophi Gud Wälsigne Dig (*> Egen Tillgifna Broder Ons
kar. — Någon rad af Dig vore <***>kommen, men min egen försumlighet,
herättigar mig ej (att) vänta därpå, altid

Din August.
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Wiborg den 29:de Aprill 1836
Magister Docens Herr J. W. Snellman
i Helsingfors

30 Ärade Broder!

Afläggande min förbindligaste Tacksägelse för sista sammanvaron 1 *cas•
ti* får jag Härmedelst underrätta dig det, Jag i början af ApHII reste med
Besättningen hit gen(om) S:t Mickell och i det ytterst dåliga föret. An
kommen hit Har jag kölhalat Skeppet och håller nu pä att Lasta för
Gloucester under hopp att om en Vecka kunna segla ut härifrån.

Du torde hört af Castreen att vii voro, med Bror Georg resta till Kaja
na i vintras, och således harjag ingenting anmärknings värt att berätta dig
om nämde Resa. Af min Resa åt Kuopio blef ingenting af. Ligväl har jag

40 ej hunnit med att fästa mig vid någon Flicka. Så du ser jag ej kommit ett
Tuppsteg fram 1 Vinter, få se om ej dc gråa härena förhindrar det fram
deles och jag således sluteligen lämnar utan någon beledsagerska igenom
Lifvet.

På Augusts gratulation har jag Dansat i medie af Januarii. Han kom
mer att taga emot en ny schonare för LitMn i N(y)C<arleby), få see huru
det vilI lyckas för Honom.

Du är säkerligen underrättad om Annus Bröllop och resa till sitt nya
Hemvist.

Gubben — Din Far har jag ej träffat sedan före JuhI och Isen var så
50 dålig nu, att kg ej slap öfver vid förbifarten. Jag hörde Han är frisk, men

föröfrigt lärer det vara som du sjelf vet dåligt mcd affairerna.
Jag är mycket bekymrad öh’er Broder Georgs affairer, alla Hans spe

culationer i Winter slog Bomm, Gud gifve att Hans Helsa mätte stå bii: —

om Han nu får sina affairer reglerade så tror jag Han tänker mest på
Drifvandet af sägen, få see huru det begynner bära sig.
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Som jag troligen äterkommer hit 1 Augusti månad (om Oud gifver en
lycklig och snäIl Resa) så vore det rlltt Interessant att få emottaga några
rader ifrån dig (p<e)r Addrcsse Herr Hackman & C(ompagnie) Selin
ventas hit och Carin är mcd Honom, men jag finner 1 Tidningen att ingått
i Portsmouth mcd förlust af Båtar och segell, få see cm dc hinner före min
afresa.

Anhållande om min Helsning till Piponius och öfriga slägtingar och
vänner, Förblifver jag änskande att du snart mtte gifta dig. Din tillgifna
Cousin

1. XV. Snellman G:son 10

184 ANSÖKAN TILL UNIVERSITETET 21. V 1836
HUA, Centralförvahningens arkiv

Magnifice Domine Rector
så ock
Ampiissimum Consistorium Academicum!

20
Hos Eders Magnificcnce och Amplissimum ConsistoHum får jag ödmju
kast anhålla om gunstigt förord hos Universitetets Höge Canceller till
erhällande af nådigt tillstånd, att mcd biträde af Respondens utgifva och,
försvara en Akademisk Afhandling: «Dcvi disciplinte Philosophice Leib
nizii Historica Meditationes». hvars första dcl jag 1 ödmjukhet, jemLe den
Vidtberömde Philosophiska Facultetcns deröfver afgifna utlåtande, här
hos får bifoga. Mcd förhoppning att det begärda tillscåndec äfven ut
sträckes till följande delar af arbetet, 1 händelse desamma lyckas vinna
den Vidtbcrömda Facultetens approbation, harjag Uran framhärda

3°
Magnifici Domini Rectoris

så ock
Amplissimi Consistorii Academici

Odmjukaste Tjenarc
Joh. Vilh. Snellman.
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HUB, JVS handskriftssarnling 40

Höglärde Herr Magister!

Den recension öfver Atterboms »Studier» dc. som Herr Magistcrn till
mig öfversändt har af Redactionen för Literat(ur) förcningens Tidning
blifvit emottagen och kommer troligcn att införas uti nästa eller derpåföl
jande numer. Den af Herr Magistern lofvade afhandlingen, som skulle
införas i Skandia, emottages ganska gerna och den kommer att införas i
sin ordning och fär troligen plats I tredje hufiet för äret, om den nemligen
blir insänd i OcLober och om den kommer sednare 1 det 4:de. 50

Pä Redactionens wägnar tackar jag Herr Magistern hjertligen för det
Herr Magistern viil deltaga i wåra arbeten. 1 synnerhet är det för mig
högst glädjefullt, att se något tecken till en större literär gemensamhet i
mellan dc begge Universiteter. vid hvilka jag warit tjenstgörande och för
hvilka begges framgäng och anseende jag sA mycket mera interesserar


