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bisira tider. Men hon — hon sitter hvit niorgondrägt vid sitt sLrifbord,
och d tändande blickarne Falla no alivarliga och djupa på en bok,
tryckt hos Z. Fheggsiröm, en viss Lära om Suden, och hon öl’verilyttar
dess inneliaili i den suhtilaste mest flytandc Fransyska — — — — Hvem är
no lyckligast — boken. Förrattaren, eller den osvenska verlden. orn den
alskväi-da öRersättarinnan Lier sitt arbete iräda ut för denna verlds
ögon?

Historien har jag från var Kerr Gouvernörs mun, som i går gjorde
mig äran afett besök enkom för att berätta den. Jag önskade. den vore
en nvhet För Bror, då jag varit sjelfsvädlig nog aH här inflika den. 10

Min helsning till Universitetsvännerna, dem Bror träffar och dermed
ihägkommer. Men framförallt min hjenhiga vLilönskan För Brors och
farnilles fortihrande lugna lycka. Med vördnadsftill tillgifvenhet

Brors
Joi,. Vilh. Snellman.

Kuuslaks d. 28 och Kuopio d 30 Juni 1844.

P. 5. På förutnämnda ställe dröjde jag blott en natt öfver, emedan 20

skolgtingen började åter d<en> 29 ki. 8, efier blott fyra dagars lof.
Reversdokument medföljer. Ännu validerande Rube>l Banc>o 160—35
skall jag mcd Första kontant honorera, så ait blott reverserade 875
R<ube>l till nästa år återsui.
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Käraste Broder Robert&

Äter liten päpackning. Uppbär aF F. Ehrströrn 6 R<ube>l S<ilfver och
betala dermed intrLidesafgifi till Finska Säliskapet För Gouvernören
härstädes Rarnsay. mot eit litet quitto, hvilket Du vid tillfZille sänder
mig. Begär nE Pappa namnet på ett filosoferande Femininum. on,
hvilketjag berättat. Se det är en bekantskap att göra För unga RlosoFer
Förlåt det besvär jag åter gör Dig. Fielsa Kcllgren.

40

Van och Broder
S ne Ilman
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R1. Burgå ilennkcipiwls tuki;

Ödmjukaste Memoriail 50

1 den Förutsättning, att Högre Elementarskolan härstädes d<ern 24
nästkornmande Augusti kommer att Eörflyttas till den nya lokal, som
Kuopio stad förbundit sig att för dess behof upplåta, och då mig
kunnigt är. aH samma lokal uhan större kostsammare ändringar och
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reparationer ar För indarnalet heit ccli hatlet otienlig. men ali likvill
ingu sdane andringar ui’ stadens mvndiglieter afses. s kun jag troit
niin skyldighet vara aH om detta FörliUlande till Flögvördiuste Herr
Doctorn Riskopen och Ordensledamotcn st ock Del Högvördigu
Dom ka pitlet ödmju Lasi inhera ita sami Ii lii ka vördsam masi hemsL 1 la.
huruvida icke niig eller någon annan ijenligare person kunde [lögguns
tigt uppdragas ati i afseende narnnda lokals istandsättande bevaka
Skolans bästa och träm.t För ändamalet nödiga öfvercnskommelser mcd
vederbörande Stadsmyndighet, emedan eljesi, om lokalen senitre kom-

II) me ali besigiigas och tillävFeniyrs stsom rnjcnlig Förkastas, Skolan För
nLista läseär kun komma ali sakna nödigt herberge; hvarföre det
kanske vore saken gagneligi, ali sagde uppdrag kunde gifvas summa
person, som Framdeles såsorn Det l-lögvördiga Dornkapitiets ombud
komme ali mottaga det nya Skolhuset och ändamålsenligt godkanna.

1 sammanliang härmed Fär jag äFven ödmjukasl anmäla. aH i det
nuvarande skolh usel torde fordras åtsk i Iliga reparationer, sisoni
istndsaltande ui’ dörrar och las, Fönsterposiernas nymålande o. s. v.,
Förrän detsamma kun till Gymnasii begagnande moitagas, hvilka
reparationer aFven, om dc pröfvas nödiga. enligt nu gällande stadgande

20 åligga Kuopio swd

Till åtlydnand ui’ Vördadt Mernorial af den 0 April har jag slutligen
äran bifoga ödnljukl Förslag till uppköp ui’ böcker För Skolbibliotekets
behoi’. nemhgen:

I’örrerbiic/, cl(er) Lc:r<einischen Sprarhe V(0fl D:r \V . Freri,;cl Leipzig
1634 — ForiFar — utkornna Iittene A E, E—Z kosta 6 Thuileø 16
gr<oschem SLichsdsch>

Leviron Lull,ur—Suecanum ui’ LhzclbIr’,n är till salu erbj udet.
Laidnskfl Leyhon aF 1. J. G. Sehdller, pii Svenska utgiFven ui’ C

30 Heinrich.
Råda För begagnandc pä Skolrummen.

Gra,;z,;uuik den Lat<einischen> Sprachc von Kröger Hannover.
Vhgi/ius va r(ietate) lection is) & illusirata a I-ki’ne. Edi vionem IV

cuNavit) Wagncr L<ebpzdg 1830—33. 4 B<amd
Cicero dc Oliiciis tecens<uerunL) J. M., F & C Ileusinger, eddtio

Ziu;ipr Brunsvig 1838.
— Orat<iones> Verrin;e rec<ensiiin Th. Ziii;;prhts Berlin 630.
Conwlhtv Nepos Mii Anrnerkungern von EI. Bienii IV Aufl<age>

Zfirich 1827.
40 I-InndrJrurhnch der> Gr/erh<ischern Spiathe v<on Pupe BerI i n 1 842?.

3 B<an>d
/Luflirkichc Crciiri;iiatik d<er Griech Sprache ausgearbeiteD von)

Kiihner Hanover 1834—35. 2 B<an>d
Xenophon Anabasis cd Scheider, Eddtionern II cu ravi t A. Borne—

mann. Lebpz<ig 1825
Conunen;ar öfren d<a s> Erci,zge/iznn Johanni.v von Th ol uck.
Dktionnaire de te Langue Franoise pa r Noi 1 & Cha psa 8 ruxel le

1841
hviika böckers sammanlagda pris torde utgöra ungeFär 60 Raibe4

50 S(ilFve)r, ±1 sledes ännu 25 Rubei S<ilt’ver 1 Bibliotekskussun atersta
För Framtida anvandande. Och Fär jag ödnijukasi utbedja mig 1 Iögvör—
digsie Ilerr Doctorns Biskopen och Ordeslcdamotcns så och Det
Flögvördiga Domkapitlets höggunstiga öfverseende. 1 anseende till så
vai dc angifvna bok titiarnes ofullständighet 5cm saknaden a F Förslag
till Karior, olI hviika båda niin aflagsenhet Från alla Iiiierara lijelpe—
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medel varit villande. Kuopio den 6:te Juni 1844.

Joh. Vilh. Snellman.
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Broder Janne! 10

Ännu lefver din gamle kamrat, 1 Torneå, ehuru Du knapt liir tro det
sedan dc skriftliga bevisen längesedun upphört. Jag har mången ging
tänkt — men hvad jag tänkt, antar Du cke för tankar, derföre fair Du
ock intet derom vela. Men nu sedun hvarie post medför skrifvelser fdin
Di vore orätt att förblifva stumm.

1 medlet af nästkommande Augusti ärnar ja (cm tillstånd fås) resa
söderut och på resan besöka Dig, cm det år an, d. v. s. cm Du vid den
tiden är i Kuopio. A Du det luke si låt mig med nigra rader fti veta din
vistelse ort. En sådan resa som den, hvilken nu är tillämnad kommer 20

jag icke att göra om. Jag anträder nu en resa till Lappmarkerna, fnin
hvilken jag ej återkomrna före medlet af Juu. 1 det hopp att vi snart
träffas säger jag Dig härmed farviil!

Carl.

Kemi den 6 Juni 1844.

30
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II UR, Kc/fgreniana

Bästa Bror

Kanske skuilejag icke så fermi aflagt miit terbesök och tackat Dig för
dc goda upplysningar, Du sändt mig, cm icke »skämtet mcd Jungfru
Saima» vore ccli niin dervid fästade egennytta. Skämtet är nemligen
rent alivar, cm jag kun förutsätta, att det skulle ioa Dig och Kellgren, 40

otan att göra alit för stor vederlag bland Edra bästa tankar. Ty deLla
är naigot att besinna sig pö, då intet är så förstörande som att små
stumpar slösa bort det det lilla goda ämne som kan flnnas. SkulIe dock
hvardera af Eder känna kallelse ala drifva fram något, som egentligen
bör gå pö Tidningsväg, så tror jag, att några nummer otan skada för
förrödet af Er kunde fyllas. Anse detta icke oartigt sagdt. När man är
gammal, hller man visligen inne mcd sitt lilla kapital och kyler af sig
vid hvarjehanda prosa, men vid fullt ungmod lägger man lätt hela sin
själ i sitt arbete, och dä griper detta an .Ait icke lättja otan klok
hushällande omtanke bragt mig pä det förslag till Er, det tror Du vai 50

och ser då ett bevis min öfertygelses fasthet i förevarande falI.
1-lelsa Kellgren hjertligt och tala mcd honom cm saken. Jag vei, aLi

han haft sina rimmartider, och förmodar ati frän dem flnnes sä mycket
i hehäN som fordras för en historiemakare. Han skulle säkert klämma
pi flickornus tärepäsar och detta är godt som aLi klänima pä Pappas


