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bisira tider. Men hon — lion sitter i hvit morgondragt vid sitt skriibord,
och de Uindande blickarne ihlia nu allvariiga och djupa p en bok,
tryckt tms Z. HeggsLrön1. en viss Ura om Staten, och hon öR!erflvttar
dess inneliåtl i den subtilaste mest flytande Eransyska — — — — Fivem ir
nu lyckligasl — boken. fört’attaren. eller den osvenska veriden. om den

lskvi rda öfversittarinnan låter sitt arbete iräda iii För (‘elina verlds
ögon?

Flistorien har jag fnin vår Fierr Gouvernörs mun, som gir orde
mig äran afeit besök enkom för att berätia den. Jag önskade, den vore
en nyhet för Bror, då jag varit sjelfsvdlig nog att hflr inflika den.

Niin helsning till Universiteisvännerna, dem Bror träffar och dermed
ihågkommer. Men framförallL min hjertliga välönskan för Brors och
familles fortihrande lugna Iycka. Mcd vördnadsfull tillgifvenhet

Brors
Joi1. Vilh. Snellman.

Kuusiaks d. 28 och Kuopio d 30 Juni 1844.

P. S. På förutnämnda ställe dröjde jag blott en natt öfver, emedan 20

skolgngen började äter d<en> 29 ki. 8, efter bioit fyra dagars loi’.
Reversdokument medföijer. Annu validerande Rwbei R<anco 160—35
skall jag mcd Första kontant honorera, så ali blott reverserade 875
R<ube>l till nästa år återsta.
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Käraste Broder Roberte!

Äter liten päpackning. Uppbär af F. Ehrströrn 6 Rubel S<ilfver och
belala dermed inträdesafgift till Finska Säliskapet För Gouvernören
harsiädes Ramsay, mm ett litet quitto, hviiket Du vid tilifälle sänder
mig. Begär af Pappa namnet på eLi fllosoferande femininum, om
hvilket jag beräitat. Se det är en bekantskap att göra för unga RIosofer
Förkit det besvär juu 1ter gör Dig. Fielsa Kellgren.

40

Van och Broder
Snellman
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1 den förutsättning, att l-lögre Elementarskolan härstädes d<en> 24
nästkommunde Augusu kommer aH förflyttas till den nya lokal, som
Kuopio stad förbundit sig att för dess behof upplåta, och dä mig
kunnigt är, att saniiiia lokal tilan större Lostsammare ändringar och


