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HUB, Diverse brev

Hvad jag utstrukit, kan jag ingalunda till införande åter till läta. Mig
synes det Herr Rectorn kunde istället för epithetet tänkande, begagna
uttrycket alla täsare.

Högaktningsfullt,
A. Ramsay. 10

238 J. v SNELLMAN - 3ORGÅ DOMKAPITEL
16.XII 1846
RA, Borgå domkapitels arkiv

Ödmjukaste Memorial!

På anhållan af Föreståndaren vid Grekiskt-Ryska Församiingen härs- 20

tädes Stefan Skorodumoff (CBaWCHHHK5 CTepaHb CKopoyMob) får
jag vördsamast anmäla, att Skorodumoff under sistförflutna Höstter
min tvenne timmar hvarje vecka meddelat urdervisning i Religionsiä
ran åt elever af Grekiskt-Ryska trlsbekännelsen vid härvarande Högre
Elementarskola, för hvilken undervisnings flrtsättande Skorodumoff
önskar erhälla vederbörligt förordnande Och få beräkna de af densam
ma härflytande tjenstemeriter; Och dä Skorodumlff med all Ordent
lighet värdat sin nämnda Järarebefattning, sä färjag lika vördsnadsfullt
anhälla, att Högvördigste Herr Biskopen Doctorn Och Ordensledamo
ten sä ock Det Högvördiga Domkapitlet Höggunstigt ville beflrdra 30

hans nyssnämnda önskan Och för honom utverka förlrdnande att
fortfarande vid denna Skola bestrida Religionsundervisningen för
Grekiskt-Ryska trosbekännare. Kuopio den 16 December 1846.

Joh. Vilh. Snellman.,
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HUB, JVS handskrflssamting 40

Min käräiskelige Broder!

Jag har hört af Löjtnant Forsten att Du önskat fä läsa mitt lilla nyligen
utkomna arbete, Bidrag till Nordens Sjukdoms Historia, — livilket jag
ock längt för detta bort finna, då jag vet med huru lifligt intresse Du
omfattar hvarje äfven ringare aister af den fosterländska Litteraturen.
Jag får derföre härmedelst be Dig vara god och emottaga närlagde
exemplar af ifrägavarande skrift, såsom ett ringa uttryck af säväl min
högaktning för dina eminenta litterära förtjenster, som ock min 50

tacksamhet för det myckna goda jag läst af dina mänga utmärkta
skrifter: och ehuru denna min lilla gäfva kommer något sentida, är den
likväl icke mindre välment. Jemte det jag hjertligei önskar Dig och din
kära familj en gladelig julhelg äfvensom derefter ett i alla afseenden
lyckligt Nyår — förblifver jag städse med uppriktigaste vänskap och


