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sommaren lifvar altid; få se hur det går mcd vintren; före slädföret lärer
jag ej slippa härifrån. Uti Joh<an) Wilhelms huus lefverjag som Far Far
nu åter efter återkomsten ifrån Pudas där jag drögde 3:ne trefliga
veckor. Ingen förlorar gerna på mitt sellskap förutan de högt biidade
Egoister, och de intet bildade Politici. Flick Scholan önskade jag at 1 :o
kunna Reformera såsom sine qva non.

Jag mäste nu siuta för at treffa dc resande: rned kär kär helsning ifrån
oss alla och till alla, isynerhet Broder Wenberg och Dina och mina
Aiskade.

10 C. H. Snellman.
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Uleåborgs LA, J. W Snellman G:son arkiv

Helsingfors den 16:e Okt. 1854.

20 Herr J. V. Snellman G:son
Uleåborg

Nog sent svarar jag pA Ditt kära bref af den 19 Aug<usti) a<nno)
c<urente), men då intet den brådskat, har jag uppskjutit tills innelig
gande till Pappa gifvit mig anledning och påminnelse.

Hvad angår ifrågasatta Ristorno å premien för Pandora’s haveriom
kostnad, tror jag ej, att Nadeschda skulle rnedgifvit den. Ryska
Assuransreglementet upptager i Art<iklarna> 30 och> 31 bestämdt, när
Ristorno medgifves; och der finnes ingen analogi för närvarande faIl.

30 Också enligt Hamburger Pian eger partiel Ristorno icke rum, dä s. k.
Taxa finnes i Policen, d. ä. när bestämdt värde är uppgifvet. Likväl
lärer man in praxi varit liberalare. Skulle haveriomkostn<aden> varit
försäkrad utan uppgifvet belopp, hade äfven Nadeschda fätt åtnöjas
med premie derefter. 1 hvarje falI behåller assuradören 1/4

Beloppet af försäkringen å frakten är likgiltigt, då ali försäkring
undet rätta värdet ger ersättning pro rata.

Af hjertat önskar jag, dessa rader mä träffa Dig och dc Dina vid
helsa och glädje.

Broderligen
40 Joh. Vilh. Snellman
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HUB, J VS handskrtftssamling

Uleåborg d. 13 Dec:r 1854.
Alskade Son!

50

1 dag skulle jag bryta tystnaden mcd Petter som reser i mårgon till
Costi, och i detsamma hade fägnaden at få emottaga Dina kärkomna
rader af den 8 dennes.

Den Högste vare lofvad för fortfarande hälsa i famillen och jag i
synnerhet fär fägna mig. at altid vara ihågkommen mcd Remiss ehuru
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jag för närvande ej är i behof, icke eller Mamma som altid är försorg
genom mig. Wåra utsigter för framtiden mörkna ty min Sjömanshus
pension afkortas mä hända, men jag litar på den Store Försörgaren
som finner nog utvägar. Jag skulle gratulera Dig till nya Litteraira
förtjenster om icke tiden efter min åsig1 vore hart nära, at Försynen
krossar menniskans högmod at bilda sig sjelf af kunskapens trädet; och
giömma Lifsens rot, som pianterade trädet jemte Paradiset.

Petter fär berätta vidlyftigare hvarföre jag dröijer här sä länge, mina
skrifter äro nu at tagas Copior utaf i Limingo hos Doctor Borg, (som
Interesserar sig mycket) af Din fordna Sk<olkamrat Lithovius, som är 10

tjenst ledig. Jag väntar Professor till Staden, ock då skola vi afgöra om
Imprimatur skall sökas i Kuopio el(le)r Åbo.

Nu snart skall jag fara till Pudas, och efter Helgen hemåt om
möijeligt. Af Otto blef Du väl underrättad om Alberts gifterm<äl> som
är både väl och illa: Mamma fägnar sig at någor tager vård om honom.

Vi väntar varje Post utslag ifrån Sevastopol till ära åt Förnuftet och
Bildningen: hvad efter följer vet Gud.

Jag önskar altid så hjerteligen om Wi ännu kunde träffas på Jorden
at få språkas om vigtiga saker i några dagar.

Intet synnerligt selskap har jag eller söker, Ingen Dans etc. Klubb, 20

Tidnings Cirkeln s. k. det enda. Må väl och skrif snart samt var ömt
hälsad med Jeanette och Barnen

C. H. S:n

Hälsa Wennberg och flickorna. Tengströms med fiera kommerjag altid
ihog rned saknad.
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HUB, ColI. 41

Jag har ordinerat till Dig reviderark af 5:e arket den >försonare»,
»vermuten», »erlöschen» pag. 66 samt rad<erna> 13—14 pag. 76 äro
högst dubiösa. Här följer Tickanens skrala korrektur.

Ark 6 första korrekturet väl läset. Sänd det till tryckeriet ineä
inadamen, sedan Du bemärkt N. B. å pag 96. — 1 fjerde aktens 2:a Scen
&c. finnes Jack ej nämnd — ej heller nägon hans like.

J. V. S:n 40
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Högädle och Höglärde Herr Rektor!

Sedan jag numera hunnit taga noggran kännedom af de åsigter,
rörande Skolreform-förslaget, hvilka Herr Rektorn, jemte skrifvelse af 50

den 29. sistlidne November, haft godheten meddela mig, utber jag mig
att för dessa intressanta och värderika meddelanden få betyga Herr
Rektorn min lika uppriktiga som varma erkänsla. Jag har genom dem
stadgat min öfvertygelse1 om vårt skolverks närvarande ståndpunkt och
jag delar i hufvudsaken Herr Rektorns åsigter derom, i följd hvaraf


