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Kyrkohistoria; Savolaksarenas folkskrift; ett arbete af Törnroth; ett
annat af Ilmoni; en Proportions Wraaf Bergroih; en allmLin Gramma
tik af Fleikel; en beskrifning öfver Helsingfors; en mycket vacker
Charta öfver Fhelsinvfors och dess omgifning, jemie nögra sönger satta
i musik och siuteligen Acta Societatis och disp<utationen svsselsätia
alla pö engång Tryckerierna. Hvem kan veta om dc ej iinnu Uro flere.
Det ser sölunda ut som en friskare liF sminingom skulle hölla pö att
utveckla sig äfven åt detta hII, ötminsrone bland dc unga. Bland
dispwiationerna veniileras i dessa dagar en Ofversöttning> till Tyska

10 af Grafven i Percho och en till Svenska af Fiegels inl<edning> till
Propaedutiken, hvarderaaf respondenterna.

Cygnaei dikter tingo en För skarp recension pö Morgonbladet. Dc
förtjena dock alltid att omnämnas mcd akining och kLirlek för deras
andas skull. Joukahainen har ännu fåtL vara i fred. Alla vänta pö hvad
Saima mönde svara Runeberg. Fö se 1 Måndag hvem som blir Rektor.
Nordström och Ursin lära vara på tapeten, och Thesleff säges arbeta
mcd h<änder och tänder för den sednare; nien sö har Nordström en ej
rnindr<e mäkiig bundsförvandt i Nervander. Onskligt vore ati Nu
mer än nögonsin skulle det behöfvas en annan man 1 spetscn för

iv Universitetet. än den gamle pedanten U<rsin>.
En mLingd folk reser i sommar öfver till Sverige. Rland dem

Berndtson och Grönblad, som (den sednare) frtt permission att vistas
der trenne somrar och 100 Rwbeh S<ilfven för hvarje, sösom understöd

Jag har pratat om en mängd nyheter, emedan jag ej vet om Bror på
annan väg för södant. Nu erinrar jag mig vidare intet af vigi. utan
innesluter mig i Brors Fortfarande vänskap.

Brors tillgifnaste
Robert.

30
Tusen hälsningar och lyckönskningaii

Berndtson bad mig skicka till Bror medföljande »Censurt]iichtling» för
ati försöka sin lycka i Saima. — En bådc nöje och bildningsmedel
hvarom jag aldrig förut kommit aH nämna för Bror och som för denna
vinier funnits till i hufvudstaden är Symfoni föreningens Concerter.
Engång 1 veckan uppföres af det skickliga Löweska kapellet och en
mängd amateurer anförda af Pacius dc herrligaste Sym fon ier af
Beethowen. Representationcrna för sig gö i L’niversitetes mineralie

30 kabinet och en mängd Fribilletier utdelas bland studenier. Det är det
förnämsia af alla nöjen FI<elsingfors kan erbjuda.
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KI. 9 nIorgo,IL’n.
Jag tager iniet tillbaka af, hvad jag mcd upprört men uppriktigt hjerta

50 skrifver. Jag upprepar ännu: niin sorg är stor, om det band skall slitas,
hvarvid icke blott niin kdnsla utan hvaTje tanke pö sällhet och ftid i
Iifvet är fästad. Men jag tillägger 1 en ögonblick af luunare sörg; Finner
ljtifva Barnet icke, ati gördagens sinnestLirnning var en förbigöcnde
känsla kanske af säradi quinnovärde. ari den känsla deremot. pä
hvilken jag ofta byggi miit hopp, oförändrad qvarlefver i hjertat,
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känner goda «iiskade barnet cke cii rasi uppsåt ait för mig vara,
hvad en adel muka bör, och ali ingifva mig Iugn föriröstan dertili
genom eli annat bernötande, fin det jag bitriis erfarit, leke fasi mod ali
vidhUIa redan gifiia löfien, flnnes ingen niinsia nger som vittnar om
detta uppsats goda grund — ±1 Lir frarniiden rörlorad. Gif mig då /
F?10fl4011 brefvet äter: det skalI vara svar nog. Jag kun icke, jag kun ieke
resa mcd ovisshetens qual. Da, bed arven för eget hjerta, att icke
ILittsinne må förderfva, hvad Gud giR’ii godi och adeli, säsom jag mcd
karIek, innerlig innerIiu kärlek. derför skall bcdja.

3. V. S:n

Förlöt, Föriåt dö arven mig, hvad jag fekg, hvad jag upprört och
bedröfvat, förhil det för min kLirieks skuld, sösomjag förlåLer! Lef VäI!
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Föga Lorde jag behöfva försakra, huru missnöjd jag är mcd mig sjelf
och niin häftighet. Men hvad hjelper mig nger och böner om
förlätelse? Sorgen vika icke mcd ögonblickets obetönkia harm. Jag
kun dock icke annat än söka undily den kränkande likgiltighet, hvaraf
min hjeria dagligen såras. Denna hkgiitighei försäkrar mig bäst. ali
derigenom ingen annans ro störes än min egen. Dock bör jag icke
bereda Henne. som jag alskat och aiskar, ens den minsia föriägenhet
inför andra. Jag reser derföre eLe — utan är sjuk. Detta är ingen
osanning. om eijest det djupaste själslidande är sjtikdom. Var öfverty— 30

gad. alI ingen gnistu bitterhet flnnes hos den, som mcd osäker hand
skriR’er detta, utan endast sorg och innerlig tiligifvenhet.

J. V. S:n
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1? 4 Borgå donikap/tc’/s atk iv

Ödmjukaste Memoria).

Sedan den af Flögvördiga Domkapitlet föreskrifna Syn det för Högre
Elcrnentarskolan liärsiädes uppiätne htis och toini blifvit den 20 Maj af
Vällolige Magistraten anställd, hvarmed jug ssom Högvördiga Dom
kapitleis genom vördadi Memoria) af den 19 Mars tillförordnande
Ornbud bevakat Skoians bästa. sami ntimera eli exernplar af Synein
sirurnentet blifvii Skoians arkiv iiiIsiäldt. fr jag vördsamast enligi uti 50

sistbemLilde Mernorial meddeiad höggunstig föreskrift angående för
loppet af synen inberätta:

Ali Kuopio Stads vid synen narvarande fulimiiktige beredvilligt
beviijat dc reparationer Skolhuset. om hvilkas nödvandighei af mig
erinran skedde. belöpande sig enligt pä stallet upprättadt försIa till en


