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292 J. V SNELLMAN - BORGÅ DOMKA PITEL 30. 1’
1845
RA, Borgå (Io,;;kapitc/v wkii’

Ödrnjukaste Niemorial

Jemliki siadgandet i Femie Kapitlet . 8 af Hans Keiscrligu Majcsiilts
Nådiga Gymnasii och Skolordning fr hos Högvördigste Herr Doetorn
Riskopen och Ordensledamoten så ock Det Högvördiga Domkapitlet

10 jag vördnadsfullt unmilla, ait då Andre Kollegan vid denna Flögre
Elementarskolan Flerr1 Magister Viiheim Boxström, som på anförda
giltiga skLil begagnat tjenstledighet, förmäli sin önskan vara aLi f
summa ledighet ilm vidare åtnjuta, jag antagit jansl)ftörrLittande)
Ryske Språkläraren vid Skolan, A. E. Rongain, som jemte sina egna
arven för nämnda iid fö rrilttat Andre Kollegans lektioner, ali fortfa
rande luIs I-lögvördigste Herr Dociorn Biskopen och Ordensledamoten
si ock Det Högvördiga Domkapitlet derom tackes Flöggunstigt annor
lunda förordna. Andre Kollegans tjensteiligganden bestrida. Kuopio
d. 30 Maj 1845.

21)
Joh. Vulh. Snellman.
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HUB, J YS ha,zcfskrtsvanz/ing

Aktade Broder Snellman!
31)

Den lilla skalken Amor har på sina laita rosenvingar burii hit ner till
055 cii gludjebudskap iFrin Kuopio och ifrån dig, Bror Snellman. — Den
skillmen tog bindein fnin ögonen och skröi och stoliserade ali han
ändteligen tYiti bugi pi en, som lnge spjernat mot udden. »Den jag en
gtng fåti öga på, den siipper ej min pil» sade han och flög Ier bon,
hvart, vet jag ej.

Ivien, man skiimt, alla vi, Bror Snellmans Lillgifne viinner har borta,
hafva gladts åL denna nyhe som om den angtt oss sjelfva, och vi vkga
säga ali vi hvar och en vilja ta oss en liten del aF Bror Snellmans silllhet.

30
— Lycka till, hjeriligt lycka till! Jag vei fä underrätielser, som skulle
gladi oss alla. såsorn denna. — Vi glädja oss För Brors glädjes skull och
vi glädja oss afven För vår egen skull. — Vi hafva alla marki hvad högt
värde Bror Snellman sätter på Familjelifvels husliga trefnad och vi
Lacka den lilla bruden, ej bloit för ali /wn Lir den, som skali skänka bror
denna sällhct, man äfven för eli ännu högre, eli linna högre. Nu hoppas
vi alla aLi Bror Snellman ej mer hvarken viil eller kan göra a lfvar a f sina
hotelser aLi lemna hela landet och oss derjemte; nu blir Bror Snelln,an
väl skonsamma re och ser alla förhå Ilanden i en ijusare, mildare dager;
dci vilI s vara, när blott en punki på hirnlen ljusnar, så sprider denna

51) siit Ijus äfven öfver det öfriga, när hjeriat gryr, så gryr det äfven
öfverallt annorstades. Så hoppas vi här och vi iackar hc’nnc’ för della! —

Och. jag tror Bror ali, äfven nu mer än För ei L pa r är seda n. alit bida
en Ijusare franitid; lt oss dt se gladi framåt och gå hurtigt mm mUei!
Missiröstan förlamar, men ja har aldrig iroli atL Bror Snellman i
grumk’i; misströstal. tiLan bloit dragit fram mörkret. på det ingen ni


