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hvar bok, anginge det vai icke stort censuren och tullen; men, nar fiera
Ex<emplan skickas, skall man ju säga, att det är handeisvara och
confiscera henne, ±1 hon befinnes adresserad till obehörig man. Närjag
fair Ahrenbergs quitto pä de mottagna böckerna, torde jag ock af
honom erhälla anvisning, huru mcd försändningarna bör tillg’. — Bed
H:r Lector Ståhlberg, om han icke förut lagt sig Bibiiothek i Populär
Natnrkunnighet, hälla tiligodo 1 Ex<emplar> säsom en liten erkänsla för
hans besvär. Har han detta verk förut, sai bed honom välja sig några
andra artiklar till ungefär samma belopp! — Nu måste jag skynda och

Te be Dig, som berömmer mina vårdade bref, ursäkta aila piumpar,
snedheter och förvändheter på maingahanda sätt. Om nägon är ovig
och oöfvad att skrifva bref, sai är det jag; men jag hoppas, Du icke
tiliräknar mig sai högt, hvad som brister. Jag har velat utgjuta mitt
hjerta för Dig, ty jag väntar af Dig och Hegeiska Philosophien en ny
period för Svenska literaturen. Alla helsa. Mamma skulle raspa några
ord; fair se, om hon hinner tillbaka, innan jag maiste försegla brefvet.
Gud väisigne Dig Broder med ailt godt!

Din Van Zacharias Ffleggström.
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Min Goda Magister Snellman!U
30

Jag har nu varit oppe hos min Zachris och hört honom läsa sitt bref till
allas vair saknade van Mag. Snellman. Jag är sä nöjd dermed, då jag
undantar det stället, der Han yttrar sig: att fiere bref till barnen skulie
ohelga dem de redan fått (jag mins ej *ratt* uttrycket) men sä
ungefärkigen> ligga dc mig i sinnet. Zachris inser bättre än vi, huru
dyrbar tiden alitid är för Mag. Sn<ellma>n och jag hörde Honom säga
vid middagsbordet att Han skulle förbjuda vår goda vän, att vidare
hindra sig mcd bref till barnen, dä de redan aro sai lyckliga att äga ett
var af sin kärleksfulla Farbror Snellman. Sä var och min goda Gubbes

40 mening och det kan jag ej ogilla, fast jag ej kan gilla orden hvarmed
Han frambragt sin mening. Mag. Snellman uppfattar honom kanhända
bättre än jag och ±1 ärjag nöjd. Hade Mag. Snellman god tid, sä skulle
jag be om ett hvarje post dag för oss alla, och jag är öfvertygad, att uti
hvarje nytt bref skulle alltid något nytt lärorikt skönt och godt finnas
som päminde oss om hvad vi förlorat uti vår oförgätelige van Mag.
Snellman Jag skulle ej fä skrifva många rader, och derföre skyndarjag
att tacka sai innerligt för senaste kärkomna brefvet det var så efter
längtat. Det undrar vai ej Mag. S<nellma>n pd häller. Det har blifvit oss

alla ett behof att fil höra af vär van! att veta Honom ;nå vai och mcd
50 det vilija vi nöja 0S5 tils möjiligen tid biir för Honom att spräka en

stund mcd oss. Vi veta nog att stunderna äro dyrbara — det pridikar Z
för oss. mci: inen vi måste ändä fä hoppas pä, att nägon gäng fä höra
af den som dagligen iigger 055 i hägen. Många ja mänga hjerteliga
hälsningar från oss aila stora och smä. jag skall ej iänge dröja innan jag
besvarar kärkomna brefvet till dess innesluta vi oss alla i Mag.
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Sn<ellmarns vänskapsfulla åtancka och jag förblifver

en trofast van
Eva Ffteggström
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H:r Tansvf<örrattande> Rektoren E. J. BIom
i Kuopio.

Höglarde Herr Magister!

Med anledning af min utnämning till H:r Mawistern>s efterträdare
tager jag mig friheten till H:r Magdsterrn addressera detta bref,
anhållande om gunstigt svar å det förslag detsamma framstaller.

Min utnamning skedde den 4:de Man och blir såiedes den 4:de Maj
lagstånden, så att jag först d<ern l:sta Juni eger att tiliträda tjensten. 20
Huru olämplig denna tidpunkt är för ombyte af lärare, torde H:r
Magdstern> bäst inse, och jag hoppas derföre H:r Magistern> icke viil
finna min ödmjuka anhållan, att H:r Magdstern> mätte bibehIla
tjensten till läseterminens slut vara förestafvad blott af min egennytta.
Ehuru jag icke kan kanna de omständigheter, som göra det ena eller
andra för H:r Magdstern> fördelaktigt, föreställer jag mig dock att en
flyttning vid nämnda tid äfven skulle falla H:r Magdsterrn oläglig.
Isynnerhet nu, dA Stiftets styresman är sinna4 öfvervara Skolans
årsexamen, vore det vai i högsta grad olämpligt, att jag som icke blott
är helt och hållet okunnig om alla dess förhällanden, utan afven i en 30

följd af år blifvit afvänjd från ungdomens handledning, skulle ersätta
H:r Magdsterrns plats de sista dagarne före examen, hvilka såsom
egnade till repetitioner mer än eljest fordra, att läraren vai känner sina
lärjungar och deras olika framsteg, om han icke skail mera skada äri
gagna.

Då H:r Magdsterrn möjiigen kunde uti sin utnämning till Coliega
tjensten vid härvarande Skola — hvartill jag fär äran lyckönska — linna
ett hinder för bifailandet af min anhåilan, så fårjag nämna, att Rektor
Cygmeus icke före terminens slut anträder sin tilltänkta utrikes resa,
samt att säledes tjenstgöringen härstädes utan oiägenhet kan fortgå 40

säsom hittiis. För att undvika onödig omgång, trorjag äfven det ginge
an, att Rektor Cygnteus, sedan H:r Magdsterrn blifvit förordnad att
fortfara med sin nuvarande befattning, antager samma man som hittils
förrättat Collega tjensten, afven för Juni månad och derom inberättar
till Domkapitlet. Det förstås för öfrigt af sig sjelf, att H:r Magistern>
skulle uppbära Rektorsiönen i Kuopio till Juni mänads slut.

SkulIe H:r Magdsterrn nu linna sig belåten att för sagde tid bibehåfla
tjensten, sä fär jag pä förhand försäkra om min djupa tacksamhet och
tillägger endast den ödmjuka anhållan, att H:r Mag<istern med första
Post godhetsfullt ville tilisända mig sitt skriftliga bifall, för att bifogas 50

min ansökning om tjenstledighet till Högv<ördiga’ Domkapitlet. Att
denna bifailas, derom ärjag öfvertygad pä grund af H:r Biskopens och
öfdga Consistorii iedamöters muntiiga yttranden.

Till Skolans öfriga Henr<a,r Lärare, ibland hvilka fiera gamia
bröder och vänner, fårjag ödmjukast bedja om min helsning. Troiigen


