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nu, skrifva under osäkerhet om, hvilka förhälianden brefvet skall möta.
Jag viii och kan också icke för denna gång skrifva om något annat 1

affärer, än att Univ<ersitetet>s böcker äro på rätt väg. Mcd mig heisar
min hustru lilla barnsligen och betygar sitt deltagande.

Vördnadsfullt och tillgifvet
Joh. Vilh. Snellman.
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HUB, JVS handskr’ftssa,nling

Gamie Vän och Broder!

Då Hcrr Bromander, som äfven här mcd framgång lemnat undervis
ning i Dubbla Italienska Bokhtlteriet och som medför ett alideles
öfverflödigt antal betyg öfver ej mindrc sin förmåga, än den välvilja,
hvarmed han flerstädes undervisat Skolungdom gratis. nu reser till

20 Kuopio, sä begagnar jag mcd nöje tiilffiilet, att hos Dig till det bästa
recommendera Mannen och derjemte,, om ock endast mcd några ord,
göra mig påminnt hos Dig.

Nöjd och lycklig inom min familj, bcstående af min goda, oskattbara
Gumma, en för sina 2 år ganska klok och präktig pojke och en 10
månader gammal, söt och temmeligen vackcr flicka, lefverjag ännu här
mcd ganska goda inkomster; men utsigterna för framtiden äro mörka
re. Enligt Cadet-Corpsens nya Stat, skall Läkare-tjensten vid densam
ma nästa sommar besättas mcd finsk man, och, till följe af relationer
och siägtförhållanden, har Muncken bestämdt lofvat denna tjenst åt

30 Indrenius, som är besiägtad mcd alla dc förnämsta husen å denna ort.
Härigenom kommer ofclbart Läkare-praktiken, hvilken jag hittilis i det
närmaste ensam bestridt både inom Corpsens Tjenstemanna-personal,
inom Staden ocl å kringliggande landsort, att betydligt delas. Beslutct,
att ansöka den nu lediga Provincial-Läkaretjenstcn i Kuopio, har
dcrföre hos mig redan mcra än till hälften mognat. Monne dcnna kan
föda en man, som ärligen måstc erlägga betydliga intressen? Har Du
något 1 detta hänsccnde att mcddeia mig, sä tviflarjag icke, att Du, sä
upptagcn Du ock är af vigtigarc skriftställcri, ej undcrlåter, att, inom
dcnna månads utgäng, skänka mig nägra rader. Afven om jag kommer

40 till Kuopio, kan jag väl — thy värr för mig! cj påräkna, att länge fä
campera tiilsamman mcd Dig — en omständighct, livarpä, säsom Du väl
kan insc, jag skullc fästa högsta vigt.

Må väi! Tänk nägon gäng mcd vänskap på Din
Tillgifne
Stubbc!

Fr:hamn d. 4:de Dcccmber 1847.
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