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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, så vore
det mig en god hjelp. Dock ville jag ej, att Du derom påminner, ifali Du
anser betalning icke kunna följa. Helsa honom helire hjertligt. Med
sorg har jag hört, att hans helsa skall vara alideles förstörd. Jag har
stundom befarat, att äfven mitt brösvirke skulle uppsäga tjenstgöring
och, fastän jag har läkareord för dess försvarliga skick, anser jag det
icke vara att lita uppå.

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 gär dina ansökningshandlingar och skall efier bästa
förmåga uträtta den commission du anförtrott mig. Jag har rådfrågat
akademisekreteraren om de äro fullständiga och han har svaratja. 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 tilifället brädtom 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.
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Ödmjukaste Memorial!

Genom Vördadt Memorial af den 16 Juli detta år höggunstigt anbe
50 falld att för undervisningen i Ryska språket 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


