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betalande göra det likaså, iluis de digna, kan iika iitet betviflas. När de
engång blifrit bragte derhän, kunna de ju göra det ännu kallare. Det
Finska foiket harju mera falienhet för practisk philosophi, än Du hos Dig
sjeif velat upptäcka.

Biand de förnämiigaste tröstegrunder pä denna tid viii jag för Dig
omröra tvenne. 1:o Gamle Elias Lönnrot har håiiit hus biand oss hela
detta haifär. När man får Iefva ihop med en sädan trofast stor man, är det
visserhgen en fröjd, att på sätt och vis vara menniska äfven. 2:o Jag hade
ved att elda 1 aila tre ugnarna i gär — och upphörde sälunda att frysa;

io hvilket jag hittilis denna midsommarstid dugtigt gjorl.
Mätte äfren Du hitta pä ett varmt ställe i den kaila veriden; sädant

önskas varmt
af Din väri Fdr. Cs.
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Käraste Broded

HåII mig ursäktad, att jag skref till Dig en Lägen, dä jag lofvade att ej
svärta ett papyr pä iänge för Din skuli. Inbilia Dig att pennan är doppad i
puraste Champagne, som jag tömt med yngiingen Dahiqvist, hviiken är
en praeses. Prof. Jean Jacque hade ne just den finheten att i samma
nektar proponera Din skål. Nä strunt i den. Men några gubbar bedja
helsa Dig. — När jag nämner att Fredr. Tengström sitter och häHer en

31) eHer par flickor i famnen Kan dc gissa att han är hjerthgt sinnad. *Tre*
bedja helsa Mellin. De äro ock hjertliga. Sä ärjag ock. Du vet väi hurujag
är. Cajsanjemi midnattstiden, den 2 JuU. Res ej frän St(ock)h(oDm fön än
i November. Vi druko Din Skål 1 qväli.

Nsrm

Res med Gudi och inse som jag engäng ati alla folk äro mer eiler mindre
Esquimauxer.

J. J. Ndr
Det är en sakramenskad iögn.

40 Nstm
LyckönsLan från och äterl

tuus
Sampo har biifvit en ångmachin,

Viii Gud heiisar jag pä Dig omkring den 20 Juiii heilsa Melhn ock säg
honom att han mä komma hit till högtidligheterna. det fan mä honom
*anoncereras*

F. Tengström

o För öfrigt ber Man Dig uträtta sina commissioner.
Hjerthgt äiskade hroder! en hjerteiig heisning!

Ex officio
L. Fahiander


