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RA, Borgå c/w;,ka1,ite/,v arkii’

Herr Ingenieuren Mohell
i Libelitz

IVIed största bedröfvelse går jag till uppfvllandet af niin pligt att
underrätia Tit. om dc orsuker. som Föranledt Högre Eleniantar Skolans
lärare att ifrån dess uemenskap skilja Tit:i son, Leonard Villielm.

jo Andras vittnesbörd och hans egen bekännelse hafva intygat, aH han,
äsidosattande alI blygsel, en Lingre tid uppenbarllgen besökt liderhea
quinnor och mcd dem plägat okyskt umgängc. 1 och för sig skulle detta
kunnat anses vittna om läitsinne mera än om verkligt förderI och hans
quarstadnande vid denna lnrättning det oaktadt ännu kunnat blifva
möjligt. Men ±1 han dertill äfven fogat en skamligl bernödande att
förföra vida yngre kamrater, sä harva Skolans lärare anseti ornsorgen
cm dessas välfärd rordra hans aflägsnande frän densamma.

För mig oväntadt, ehuru icke i lika grad för öfriga lärare hvilka haft
tilIfälle att närmare lära känna hans sinnelag har han vid detta tilifälle

20 visat en ondt och spotskt sinne d bäde hans förbrytclse ccli straffets
stränghet bort väcka ånger ccli sorg. Jag har anledning frukta, aH den
tillätelse, han afsin fader erluillit, att eftereget godtrinnande stadna vid
Skolan eller skilja sig dcrifrån, i ick ringa grad bidragit att ingifva
honom en lätt förhärdande öfvermod. Till följe häraf nästan osäker,
om Tit. ens anser hans öde beklagansvardt, kun jag dock icke underläta
att betyga mitt hjertliga deltagande både för honom och hans Föräld
rar samt försäkrar, ait hvarken jau eller Skolans öfriga lärare man
slörsta bedröfvelse vidiagii den tgärd, omständigheterna nu gjort
nödvändi2, och genom hvilken den vilsefarande ynglingen är utesluien

30 ifrån alla landeis offentliga läroverk. Inflytandet häraf pi hans framtid
kan vaI icke man djup srnäria besinnas.

Gerna vili jag hoppas, ali Tit:i son skall ängra och räita dc Ccl. som
ädragit honom en så svår olycka. Men min mesi enträgna varning till
honom är, an han mt vinnläuga sig cm eU redligt och ödrnjukt sinne,
man hvilket han skall blotisiällas för verkligt förderf, och jag beder Tit.
till honom framföra denna varning jemte en helsning, lika kärleksfull
äfven mm den felaktige.

Tillönskande hjertligt Tii. den tröst, jag sannerligen sjelf behöfver
och saknar, har jag äran underteckna

41)

Tit:i
ödmjukaste Ljenare

Joh. Vilh. Snellman

Kuopio d. 10 April lS44.
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