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HUR, Diverve brev

Bästaste Calle!

Dii skrifver ju som Dii ingen affärsman skullc hafva att göra med. Och
likväl vei Dii 1 huru vidlyfiiga affärer jag liggcr. Sanni är, att de oaktadt
sin vidlyftighet äro förbaiskadt dåliga; men alit i veriden är ju dåligt.

10 Ditt intresse 1 Civ(iI Statens Cassa är nu betalt. Hittiis hafva Ponjus
och jag rouillerat mcd pengarne; hvarmed vi också bekymmerslöst kun
nat fortfara till Decembcr månads slut, emedan mcd sagda intresse har
2:ne månadcrs anstånd. hvilkct alltid plär tagas ärligen ut. Nittio Rubel
för Universitetet skall Bygdcn hafva omsorg för. Om den saken skrcf
Sepiet ingenting. Item: har jag till Sparbanken betalt intresse 9 ROks>
D(ale)r R(iks)Gälds) Sedla)r. Item: skall jag till Fauna & Flora Cassan
betala 15 R(ube)l, hvilka Du glömt. Pupu *Cappa* bryrjag mig icke om.

Dig till förtrct får Dii troligen straxt efter nyiret besök af en för ett
halft år suspendcrad Docent. som för lika läng tid förlorat sitt litterära

20 nödbröd. Han hoppas finna Dig hvarken sömnig eller trött. ehuru söm
nen oss alla förestår och är oss alla god. Likaså, säge han gerna. att Du då
hade en bnud eller hellre en hustru. Han medför 1 nödfall goda förslager 1
afseende å den saken. Item: är han fullproppad mcd hvarjchanda nyheter
och böcker för din riikning. Berättar derföre no blott det gamia. som
knappt förtjenar omnämnas: att han är i lif och död

Di n
Snellman.

H:fors d. 14. Dcc. 1838.
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HUA, Centrulförvahningc,rs arkiv

Magnifice Domine Rector!
så ock
Amplissimum Consistorium Academicum!

Att hosgende, till Hans Excellence Universitets TjenstföTrältande Vice
40 Cancellcr ställda, ansökning om trennc månaders tjenstledighet, måtte,

af Consistorium Academicum gunstbenäget understödd, till Hans Excel
lence öfversändas,, derom, fär hos Herr Rcctor Magnificus och Amplissi
mum Consistorium jag i djupastc ödmjukhet anhälla.

Framhärdar mcd djupastc vördnad
Magnifici Domini Rectoris

och
Amplissimi Consistorii Academici

ödmjukaste tjenare
Joh. Vilh. Snellman
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