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Liinlinsione några dagar sednare derhän. Dc lyckliga Iefva iinnu år
1843l!

P. 5. 1 dag står Augusta Lundahi brud och gifier sig mcd den
vUibekante Marqvis Wallenius, Pastor 1 Birkala. — Proh!
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Christimestad den 9:de FebruarIi 1844.

Eluida Broder!

1 anledning af dit brefw, i slutet af sista September harjag Iefwat i den
giada förhoppningen ali få See dig här Winter, hwilken jag dock nu
måst afsui iCrn.

Emedan ali hwad mig och demina beträffar ait ör som förut, si har
jag intet i della Afseende ali skrifva om, Ulan flr anledningen därtill ali 20
wår Postmästare Grönberg, för par weckor sedan nemde om ah någon
Tidnings redacteur (Wasa) förährat 1-lerrar Postmästarer Cörsta Argång
en, för deras hafda — Möda och då Herr Grönberg, som Onekligt gjordt
ali Du härstädes erhållii flere prenumeranter än eljesi, gjärna tycktes
Onska erhalla en gratis N<umme>r sami dessutom Supponerade aLi
samma förmohn för hans embets bröder, Skulle rendera, harjag welat
låia Dig få kLinnedom af Saken.

Föröfrigt ar Saima i Gunst och Omtyckt, det är endast förtretligt
mcd dc krokiga raderne. Maanmiehen Ystäwä har ali förwänta, många
prenumeranter Annu, dc hafwa ej hunnit, och Bonden har ej Bråttom. 30

Kunde Tidningen tryckas likiidigi pi Swenska, för denna Allmoge?
Ali Pappa, och OLto mcd famillie mår wäl harjag nylig underrältelse

om. Wilhelm Sncllman besökte oss nylien, Beträffande min Hälsa,
kan jag ej Säga nägol, godt. HosLa Och Omhet i Bröstet fortfar, jag
frugtar ali försämring mot wåren inträffar, — Jag är nöjd; och beredd
pi det wärsta.

Adjeu Hulda Broder! det är mig en kLir njutning alI Hwarje Lördag
härefier fi rcika, höra Dig, Din Egen

August. 40

P. 5. Hwilkendera; den gamia Siafwnings, eller Lancaster tabeil,
Meihoden, häller Du för tjenligasi?.
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Käraste Broder! 50

Jag hade viii för afsigt. di jag en gång skulie tacka för Diii kara bref,
ali prata vid och bredL »oni alli möjiigt och elI och annat dessutom.
Men vaniig syndig prokraslinalion gör det bästa uppsiL om iniet.

Nu får jag bioti lasta pä Dina af Tentamens bördor nediyngda
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skuldror besväret aH enligi hosföUande fullmaki Kejserliga> Post
Direkuonen lyfta för min räkning 130 Rubel S(ilfve)r, hvaraf Du ville
vava god och en Lördags quäll efter 1(1. 6 inbetala till H<elsingfors
Sparbank, logerande vid den tiden i Rådstugan 1 treppa) upp. halft års
intresse å niin skuld derstades mcd 9 Ruibe>l Sdlfte>r sarnt lemna
aterstoden till Din kära Fader. Kan Du ännu skami mig nägra häflen
från sednaste halfår af Berkinen Jahrbflcher — d:o Deutsche Jahrblcher
större eller mindre pani för den Iid dc fördc deLla namn, för öfrigt,
hvad Litteraturblad som helst, endast lZirsk under en :tr, så gör Du en

10 god gerning och arbetar för min andliga uppehälle.
Bed dem. det förtjenar derom försakra. tro <*** i Saima nedsätter

den inhemska Litteraturen, icke derföre ati den ar dahg, utan derföre
ui! (te,? iizäsie IOUIU deL. Skulle vira Tidningssk rifvare thet begripa, si
kunde dc lättare trösta sin sarade fåfänga, Tro ocksa sjelf att käbblet
gör mig ringa fröjd, men man måstc hålla ut, för att om möjligi
öfvertyga vederbörande ali deras regemente producerar idel skräp.
Tiden är sadan att dc, afven dc — gerna vagga sig i iron både på eget Ijus
och på hcrrligheten af det lilla, dc mcd god smak linjuta. Kun Du för
öfvrigt hjelpa till aLt nedslö hvarje stupid förvaning öfver Saimas

20 censurfrihet, så gagnar Du mig mcm än öfriga vänner, hvilkas skrik i
detta hänseende, som redan hunnit hit, förr eller sednare skall stjelpa
mig och bladet. »GIi amici mi guardio Dio»! —

Förlåt böde det besvär jag gör Dig och brefvets korthet. Helsa Din
vän Kellgren, och öfriga, som minnas mig. Lycklig fortgång mcd
lexorna. Det skall i en framtid förireta Dig att Du läsit dem. Men det
mäste sä vara. Lef väl.

Din
tillgifne Van och Broder

30 Joh. ViIh. Snellman.

il. 22 Febniuri
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Vördade Vän och Bror!
40

Mcd verklig blygsel sätter jag mig ned för atL tacka för brors sednaste
sä glädjande vänskapsfulla bref. Värdes icke för niin försummelses
skuld anse denna min tacksägelse mindre varm och innerlig! — Om
bristande tid bör jag vaI ej tala, dä Bror <nvidt under tentamens oron
gifvit sig ro 0tt konima <ihäg mig mcd sä utförliga underrättelser om
för mig iniressanta forhällanden. Men ett skdl till uppskof harjag hafi
den, on jag sä gerna till dctta bref önskade bifoga nägot bidrag till att
bringa m ina pnn ingea ffärer pä redig fot. N u lia r jag för detta ändamäl
besvärat Robert att i PostDirektionen lyfta 121 Rube>l Sdlfve>r sä som

50 afbetalning pä min Debet hos Bror, och beder jag föriröstansfullt aLI
pä atsid fä Icmna skuldsedel ställd pä en är sami för detta
andamäl vid tillfälle fti uppgift på dess belopp.

Det Lir Iräkigt ati till Bror börja brefvet mcd slika affärer, men roligi
att Ei den saken undan sä fort som möjligt. Hvad vilI jag sedan vidare
skrifva om härifrän annat än om egna angelägenheter? — Mcii hvar


