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hos, Högvördigste Herr Biskopen Doctorn och Ordensledamoten ock
Det Högvördiga Domkapitlet detta förhållande anmäla, med ödmjuk
anhällan, att få åtnjuta fortsatt tjenstledighet till den 5:te Oktober
förstkommande, under hvilken tid t. f. Konrektor Mag. Perander
förbundit sig att Rektorsvården vid Skolan handhafva samt Gymnasii
Adjunkten Mag. Hongelin att förrätta mig åliggande lektioner, säsom
de ifrån den II :te dennes dessa befattningar förestått. Helsingfors den
25:te September 1248.

Joh. Vilh. Snellman
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13$ J. V SNELLMAN - J. L. SNELLMAN 25. IX 1848
HUB, JV$ handskriftssa,nling

Älskade Maka lilla!

Jag skrifver blott för att underrätta om lif och helsa, dä jag icke mera
torde skrifva härifrån. Jag reser i Lördag sednast, men dröjer väl

20 en dag öfver i Borgå. Den 5:te Oktober ell<er 6:te är jag hemma.
1 morgon väntar jag åter bref från Dig. älskade min. Jag hoppas till
Gud att återfmna Er alla vid helsa och längtar innerligast att åter få
hafva Er mitt hjerta nära. Helsa Pappa och flickorna små. Gud i
himmeln välsigne och bevare Er! Mitt hjertas varmaste helsning till
Dig, älskade maka min. Kyss med den barnen från den, som för Eder
lefver och är

J. V. S:n
d. 25:te Sept:r
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139 J. V. SNELLMAN - J. L. RUNEBERG 26.IX 1848
SLS, Runebergsarkii’et

Broder Runeberg!

Jag är här sedan )O dagar, ängslig nog till mods — icke derför, att resan
torde vara fåfäng, utan öfver den tomhet, här råder, pä anda och
andar.

40 Rein hedersam alltid, har sagt mig att ett tjenstebevis från Domka
pitiet kunde vara högst främjande. 1 vanlig ordning har jag sådant af
Inspektor. Nu lärer i morgon vara Konsistorium. Haf då godheten
ombestyra att Tit. Sirn eller Molander om ett sådant bevis å mina
vägnar anhåller, och sänd det rned första post till H. A. Sirelius,
amanuensen, härstädes.

1 Söndag sist är jag i Borgå för att muntiigen tacka och erlägga
debita. Lycka till Gossen. Helsa Fredrique.

Snellman.
H:fors d. 26 Sept.
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