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förgäfves. Före medlet af Maj kan man ej resa i Schweitz Januari &c.
äro bäst 1 Paris. Gör Di ej ffäng möda att tala vetenskap mcd
obekantare liirdomar. Vanligi pladder är dem kärare. Berätta om deras
ära i Finland. Den spiken drar. Gör Dig dock underrättad om alIt hvad
mannen skrifvit. Har Du hans bok vet du lika mycket som han sjelf. 1
synnenhet om Du dertiil har vetenska,pens nyare och nyaste historia.

Helsa Dina och mina anhöriga. Gud vare hos Dig.

Din
10 Snellman

d. 19 Sept.

P. S. Reichhard’s Passagier måste Du ega. Den sparar pengar — och läsa
den, kom ihåg!

32 C A. SNELLMAN-J V SNELLMAN8.X 1842
20 HUE, JVS handskriftssamling

Christinestad d. 8 Octob. 1842

Min Egen Broder!

Jag kan ej underläta att wid ett nu sä direct tillfälle Störa dit philosoph
lif, med påminnelsen on att äfven jag ännu finnes! — genom åtskilliga
personer, och dina litterära arbeten vet jag af Dig — att du lefver — men
ej huru? Äfven har jag hört dig vara Sinnad till wärtfria! Land, och i

30 anledning däraf drömt, om en liten möjlig Sammanträffning, men det
är ej mycket att lita på sådant? Min Sednaste resa war ej nöjsam —

Iroligen följa ännu ledsamheter, men ej samwetsqwal.
Af Pappa och öfriga egna höres intet utom rygtewiis att dc leva, i

dessa dagar reser jag dit. —

Om 2 ä 3 dagar begiwer sig Wännen Ingman pä Sin utiänska tour,
med Zagenhet härifrån till Elsineur. —

Putjfnasken & Rultan frodas; Sv&rmor är deras Wårdarinna, men
Sednaste 2:ne årens tyngd har nedtryckt gumman. —

Att det ej var utan intresse för mig att få titta inom dit, både Politiska
40 och finnanciella lifs ridau tordejag ej behöfva säga, liksom ej att jag är

din. —

August.
P. S. Petenkin lefwer och hälsar.
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50

Stockholm, d. 25 Oct. 1842.

Broder!

man Du föranstaltar om reskiader, önskade jag, Du ville profva en
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pigesch, som jag hlt göra mig 1823 för min friare resa upp till Burträsk
till Julen. Mina botteforer äro af nyare datum och egentligen ett arf
från min allidne bror, som var större kari än jag, sA ah nog räcka de
till, det vet jag; men pigeschen skulle jag viilja först se, om Du kan
nyttja honom; bägge plaggen skola gema stå till tjenst. — Ofta komma
de icke pä under hela äret, och. skulle jag För en eller annan ging
behöfva sådana plagg nästa vinter, sä är jag icke rådlös bland den
mängd botteforerade och pelsförsedda, jag dä kan vända mig till för
dagen.

10
Din Vän

Zacharias Hggström
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20
Till Lördags afton har jag redan bjudit pä Dig några af compementet;
fär derföre be Dig vara god och icke lofva bort Dig. — Att gä utom den
lilla kretsen af vänner, der du en tid nu varit allas vår soI, har sina
betänkligheter och skulle kanske till och med ha några invecklingar till
följd. Jag har säledes måst arstä frän det eljest mig kära förslaget att se
Arwidsson, genannt Finnfarbror, äfvensom från Evas förslag om
Looström. — Blifver vi inom oss. sä äro alla hemma, och det är första
villkoret, dä meningen är att få en rolig afton

Din Vän 30

Z.H.

zfr”orgon, f. m. kI. *sist* 9 har Du correctur på N:o 14.1


