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mötes. Skön och imponerande stod Drachenfeis pä andra sidan om det
glittrande vattnet. — Det var en afton sädan man sallan har i sin iefnad.
— Nära tre dagar tillibragte vi på Nonnenwerth; det var sä förtrollande
att man ej ville derifrån. En hei dag och en natt tillbragte vi uppe p1
Drachenfels och sågo soi och måne gä upp och ner öfver den herrliga
utsigten. — Denna och utsigten frän Rochus kapellet vid Bingen äro
man tvifvel de vackraste vid hela Rhein. — Gubben p1 »Weisse Ross»
är lika munter och fryntlig. Vi bodde hos honom i ett rum mcd den
aura grannaste utsigt öfver fioden och dröjde der öfver en dag. —

Rohgt var att vara borta, men rouigt var ock att komma hem. De två 10
första dagarne voro verkliga jubeldagar. Öfverallt möttes man af
vänskap och välvilja, hvilket så mycket mer anslog, sedan man i fem
mänader varit van att se blott fremmande och kaila blickar. —

Jag önskar af allt hjerta aLI Bror ej mätte vantrifvas i Kuopio! —

Mcd aktning och tillgifvenhet Brors
H. Kellgren.

fffors den 14:de OcI.
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Ödmjukaste Memorial.

Till åtlydnad af vördad befallning fär jag härhos er öfversända
Studeranden C. E. Aspelunds Recipisse ä volanta skrifvelse, hvilkenjag 30
genom Högtvördadt Memorial af den tjugusjunde sistledne SeBtember
blifvit älaggd att Studeranden Aspelund tillställa. Kuopio den 26:te
October 1843.

Joh. Vilh. Snellman

Högvördiga Domkupitlet 1 Borgå
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Högvördigste> Hert’ Doktorn>s kända ömhet för menniskoväl och
Dess synnerliga välvilja för lärareståndet uppmuntrar mig att falla
besvärlig med följande framställning till hvilken jag af min närvarande
ställning uppmanas.

Med anledning af en min underdåndga ansökning hos Hans>
K<ejserliga> M<ajestäi om nådigt tillstind till utgifning af en tidning 50

från tryckeriet härstädes torde en censor för orten blifva utnämnd. En
sädan befattning lämpar sig naturligasi för någon af härvarmnde>
promoverade Skollärare och den med densamma förenade inkomst
kan säkert icke nyttigt utdelas, än säsom tillskott till en skollärares
ringa lön. Bland skolans lärare finnes äter ingen som af en sädan ynnest
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skulle gjort sig mera rörtjent än första Collegan Mag. Joh. v. Becker. 1
femton års tid har han redan otadligen skött sina åligganden vid
skolan, och vårdar dem ännu på det berömiigaste. Ett tillfälligt samtal,
hvarmed H<err> Doktonn behagade hedra mig kori före min afresa
från H<elsinwfors anderrättade mig att för ordningen af Beckers
enskilda lif missgynnande rykten äfven hunnit till H<enr D<oktonn. Jag
vågar om deras grund i det förflutna ingenting påstå. Men att Beckers
lif för närvarande är och redan fiera år varit i allom exemplariskt,
derom skall hvar och en af stadens bildade invänare bära vittne. Att

10 Mag. B<ecke>r för sin redbara karakter och sitt anspråkslösa väsende är
pä orten allmänt högaktad och älskad, derom vågar jag med stöd af
egen erfarenhet betyga.

Min ödmjukaste anhållan är derföre, att H<ögvördigste H<err>
Doktor>n, om det utan olägenhet kan ske, ville godhetsfuflt hos dem
afgörandet tillkommer inlägga sitt vigtiga ord till rekommendation för
Mag. H<eckers utnämnande till Censors befattningen i Kuopio. Jag fir
ödmjukast försäkra, att arten af den tidning jag varit sinnad utgifva gör
en Censors nit helt och hållet likgiltigt, samt således det förhällande
hvar ja stär till Mag. Beeker icke kan hafva nägot infiytande pä hans

20 embetsåtgärde 1 anseende till tidningen. Endast min skyldighet att efter
ffirmåga gagna äfven Skolans lärare och den särskilda aktning och
tillgifvenhet, redan en kort tids tilisammanvaro lärt mig hysa för Mag.
v. Becker, hafva förestafvat denna min ödmjuka förbön. H<ögvör
digsbe H<enr Doktor>n menniskovänliga tänkesätt, jag upprepar det,
låta mig hoppas en ursäkt *dcrför*, att jag med densamma fallit
besvärlig, samt inger mig vissheten, att icke förgäfves till dessa
tänkesätt hafva vädjat. Om min ödmjukaste erkänsla för hvad H<err
D<oktorn i saken åtgör får jag försäkra äfvensom om den vördnads
fulla högaktning hvarmed jag har äran tekna —


