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är det som är konsten.
Du ser huru pennan lupit. Brådskan är stor, men det är en länge och

väl öfvertänkt sak, då jag försäkrar Dig om min Högaktning och
tacksamma tillgifvenhet.

Snellman.

Kuopio d. 4 September.

10

166 ANSÖKAN TILL GUVERNÖRENIKUOPIO LÄN
8.IX 1845
RA, Senatens ekonomiedepartement

Ödmjukaste Memorial.

Sedan Välloffiga Magistraten i Kuopio stad vägrat att till mig låta
utbetala de hyresmedel, Rektor vid Högre Elementarskolan härstädes
af staden tiilkommer, af hvilka medel jag pä sådan anledning redai 20

öfver året varit i mistning, så får hos Väibome Herr Gouverneuren och
Riddaren jag aldraödmjukast anhålla om höggunstigt vidtagande af
sådan åtgärd, hvarigenom jag kunde snarligast förhjelpas till min
lagiiga rätt, dä det ingalunda, huru än stadens invånare anse sig böra
bemöta sina barns lärare, kan tilikomma Vällofiiga Magistraten, att
efter behag fråntaga dem deras i hvarje hänseende ringa löneförmoner.
Kuopio den 8 September 1845.

Joh. Vilh. Sne1lmar
30

Till Högiofiiga GouverneursEmbetet i Kuopio Län

167 1 V. SNELLMAN - J. W. G: SON SNELLMAN
20.IX 1845
Uleåborgs LA, J. W. Snellman G:son arkiv

Kuopio d. 20 Sept. 1845.
40

Käraste Broder!

Tack hjertligt för Ditt bref från halft år tilibaka äfvensom för
öfversändandet af A<fton> B<ladet>. Att jag fått detta bristande på
åtskillga de intressantaste nummer, lärer kanske bero afpassagen öfver
Torneå. Var nu god och underrätta mig genom nägon marknadsresan
de, till hvilken jag får liquidera, huru mycket min anpart gör. Sänd mig
äfven Runebergs arbeten Svenska uppiagan, om deraf ännu finnes
något exemplar i Eder bokhandel; Priset känner jag förut.

Jag bör väl icke giömma omtala en småsak, som räkat hända mig, 50

den nemligen, att jag blifvit tre gånger förelyst till äktenskap med
Johanna Vennberg, dotter till Apothekaren härstädes — en bland
sårgerskoma pä den stora konsert, vi här tillsamman bevistade.
Underrätta derom slägtingar och vänner, hvilka för mig deltaga.

Helsa Din Bror Göran och bed honom icke tröttna vid den
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ytterligare förhainingen med differensen mellan min skuldsedel och de
mångåriga räntorna. Skulle Henrik Piponius, hos hvilken jag har en
gammal 225 R<ube>ls fordran, kunna något betala till honom, sä vore
det mig en god hjelp. Dock ville jag ej, att Du derom päminner, ifall Du
anser betalning icke kunna följa. Helsa honom hellre hjertligt. Med
sorg har jag hört, att hans helsa skall vara alldeles förstörd. Jag har
stundom befarat, att äfven mitt brösyirke skulle uppsäga tjenstgöring
och, fastän jag har läkareord för dess försvarliga skick, anser jag det
icke vara att lita uppä.

10 Min helsning till Din rara husfru och varma önskningar för Eder och
de Edras välgång. Med tillgifvenhet

Vän och Broder
Joh. Vilh. Snellman.
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Bästa Broder!

Jag emottog i går dina ansökningshandlingar och skall efter bästa
förmåga uträtta den commission du anförtrott mig. Jag har rådfrågat
akademisekreteraren om de äro fullständiga och han har svarat ja. Det
enda som han trodde böra completteras var biläggandet af de två
böcker dem du i ansökningen åberopat. Jag skall köpa dem här och
bifoga dem. — Bäst torde du sjelf veta om du tror dig böra styrka att du
fått Kejsarens tillåtelse att söka. Jag har hört några påstå att en sådan

30 skulle erfordras.
Att din ansökan är högst smickrande för vår lilla akademi behöfver

jag ej säga dig. Annu kan jag ej förtälja dig något om huru stäliningen
kan bli och hvilka alla som söka. Afzelius söker: jag hade bref af
honom i går och det bör således vara säkert.

Jag har för tilWället brådtom och hinner ej skrifva mera. Jag
gratulerar dig af hjertat till ditt förestående giftermål och innesluter
mig i din fortfarande vänskap. Lund d. 21 September 1845.

Carl August Hagberg.
40

169 J. V. SNELLMAN- BOR6Å DOMKAPITEL 23.IX
1845
RA, Borgå domkapitels arkiv

Ödmjukaste Memorial!

Genom Vördadt Memorial af den 16 Juli detta år höggunstigt anbe
50 falld att för undervisningen i Ryska spräket på Kuopio Högre Elemen

tarskolas Första Klass låta begagna »en år 1831 utgifven Rysk
Abc-bok», får jag äran med anledning häraf ödmjukast anmäla, att
hvarken den inhemska Bokhandeln tillgång finnes till Ryska Abc
böcker eller af ofvan angifna titel skäligen utletas kunnat, hvilken Rysk
Abc bok är den till begagnande höggunstigt föreskrifna, hvarföre jag


