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kostnad aF 79 Rubei 32 kopek Siifver, utom reparation å ytire taket och
en del aF tomtens pianerande, hviika arbcten skola enligt räkning
verkstiiilas, samL äfven •Lagit sig att ifiån saien i husets nedra vtning
leda en dörr Liii Förstugan; men hvad angår del mig höggunstigt
anheihiida påsLendet om heia Lorntens pianerande och hortilyttandet
aF den å densamma betintiiga Skolan icke tilihörande ibyggnad, i
hvilket påsiende afven nirvarande Kronoombudet Förenade sig, si
anmärktes häremot aF Stadens Fuflniäktige, an, d:i ännu obestämdt
vore, huru stor del aftomten Suden bör till Skolans behoFuppIta, och

0 häl Ften deraf vore mer än Liii räck 1 ig För dena ändain 1, Suden icke
vore skyldig aH undanskaFfa »namnda tomten uppFörda byggnader,
ock anmäite derjemLe, aIt Suden vore sinnad i underdnighet hos Fians
Kejserliga Majestät göra ansökning aH Fö till Kronan aRtä heia tomten
mcd aila derå befintiigu byggnadcr, emot det Kronan påtoge sig deras
underMi iande», hvarFöre i derus tan ka mcd ännäiunda byggnads
undanskaFf’ande tillls vidare borde ansLä; och dö sistanförda tiigörande
äfven skufle beredu Skoian Fördei, sii ansåg jag icke lämpiigi ali något
vidare i saken anFöra, sä mycket mindre som hvarken Kronoombudet
elier Magistrutens DrdFörande dervid hude nägoL ult erinru.

20 Tuli uppivsning bör jag närnnu, uti, 1 händeisc den Skoian cke
tilihöria åbvggnaden kommer ali bortskurras, Skoian heiL och håilet
saknar nödiga uthus. hvilka detsammu nu egt begugna, huru bristFäi
iiea än dessa äro.

Siutiigen För jag vördsamast anmLirka. aLi den Förändrade inredning
aF Skolhuset. genom förenandet nE Lvcnne mindre rum Mdc uli öFra
och nedra Vöningarne, om hvars nödvändighct för vinnande nE ijeniigi
utrymme Jag äfven härFörinnan haft äran göra anmälan, men hvarom
i Hans Kejseriiga Majestäts N&diga Reskript uNen 1 :sta Mars della år
mcl Förordnas, äfven vid denna Syn pö giFvcn anlcdning nE Väflofliga

30 MazistraLen Förkiarats vara För huscts Iramtida besiönd oskadlig,
hviiken förkiarning äfven 1 Syneinstrumcntct linnes intagen, och
utbederjag mig höggunstig tiillöteise alI mcd anledning häraFyHeriigare
pö det vördnadsFuilaste påminna om behoket nE sugde förändring Mdc
För vinnande ui’ nödigt utrvmme vid lektionerna och isynnerhet för
bevarandet nE skoiungdomcns heisa. Kuopio den 4:dc Jani i845.

Joh. Viih. Snellman.
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Käraste Brodcr Robert!

Jag skäms För detta breF likasom dessa tider i’ör mycket annaL. Dess
hufvudsak är nemiigen: iug Erän Deckers bod en parasol aFmodernaste

50 siag och bäslu sort. Sänd den sedan i ni’igon kappsäck ui upp.
Heisa F. Tengslröm tucksamrneliga För hans besiyr tiH min Fromma.

Tala jusi icke om mina kommissioner. Jag iror, aH Du ej räit förstött
miIt sednaste bref — aLI nemiigen döma eiter vännen Keilgrens. Säg
denne yön, ali jag yö 1 För tacka honom mun ti igen. ty i dessa 1 der ä r en
ciuart För eLI bref en rar sak. Della skriFver jag ki. 3/4 till 8 m. d<en>
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13 och kl. 8 på skolan. Döm deraf. huru löjlig jag förefaller mig mcd
filosofi och år på nacken. Gifi Dig. medan Du är ung. Det ger godt
samvete. Rådet är ur innersta hjerta p1

Van
Joh. Vilh. Snellman.
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Jag bör kanske säga: kom icke i dag till examen; det bringer ingen
glädje. Böner. sädane sam gårdagens. ur innersta själ. ur krossadt
sinne, och Iikväl förslösade, föraktade — dc lemna hjertat tomt efter sig
— eller hvarför icke? — fylit af harmen öfver en förnedring. hvartill
passionen fört, men en harm, som skall gifva krafi att nu lyda. hvad
förnuftet bjuder. Lek fortfarande Bam! men mins att hjertats godhet
icke kan bevaras af den, som icke känner några pligter, och Iek icke mer
med egen och andras framnd. Kanske skall leken icke alltid träfta 20

någon nog adel, ari för denna framtid aUra stundens passion.

Snellman.
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Yngiingen Gustaf Edvin Järnefelt, som är född den 17 April 1827, 3°

inskrifven p1 Högre Elementarskolans i Kuopio dUn v(arande CoI
Iege Inferioris Klass den 18 Juni 1839 samt till Fjerde Klassen och dess
Afdelning för Läroständet den 17 Juni 1841. har genomgått Kursen för
denna Afdelning af Läroanstalten och önskar no skilja sig från
densamma, hvarföre härmed intygas, att han jemte Försvarlig FIit och
eri Berömligt Uppförande ädagalagt

i Religionskunskap Försvarliga
— Geometri Försvarliga
— Aritmetik Mindre Tillfredsställande 4°

— Fysik Mindre Tillfredsställande
— Naturalhistorie Försvarliga
— AIlmän Historie Försvarliga
— Geografi Försvarliga
— Latin Försvarliga
— Klassisk Grekiska Nöjaktiga
— Nya Testamentet>s Grekiska Nöjaktiga
— Hehreiska Försvarliga
-- Finska Försvarliga
— Tyska Försvarliga Framsteg 50

Kuopio den 16 Juni 1845.

Joh. Vilh. Snellman
Rektor.


