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små. Helsa Hinni och Hanna iftän barnen och mig.
Gud låte Dig och Barnen få vara friska, därom ber jag den Högste.

Din Jeanette.

200 1 V SNELLMAN -1 L. SNELLMAN 5FFTEM
BER 1856
HUB, JVS handskrtssam1ing 10

Jag skrifver blott, för att säga, att Hanna och Hinni äro friska, och för
att bedja Dig komma nästa lördag om vädret är vackert. Res ut om
fredag. Säng kläder borde skickas redan om Thorsdag — eller Fredag
mycket tidigt. Tänk icke på att hinna fram på en dag, Lilla gossen får
icke vara ute sä tidigt eller så sent som dertiil fordras. Rusthållarn
måste nödvändigt följa er. Gud vare hos Er, Din egen Make.
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§ 4.
1 anledning af den myckna tid som åtgick till diskussioner om nya
möbier till Fakultetsrummen, om stotar och bord, 0. s. v. och vilket 30

andefattiga resonemang utestängde hvarje bättre, föreslog Professor
Snellman, att Studentkorpsen inom sig borde uppsätta en stadigvaran
de komit, som förberedande och detaljeradt kunde afhandla ailmänna
ekonomica af gemensamt intresse, äfvensom vigtigare administrativa
åtgärder, och hvilken lättare än hvar Fakultet för sig vore i tillfälle att
kommunicera sig med Läseföreningens bestyrelse. Komitn finge ge
nast sysselsättning med bibliotekets ordnande och uppställande, med
förskaffandet af rymiigare lokal, med att uppgöra kostnadsförslag till
byggandet af ett eget studenthus, o. s. v. Opponerande sig häremot
ansåg Kurator att Fakultetens medlemmar, till ett slikt företag vore 40

alltför unga, hvilket andragande Professor Snellman likväl förkastade
pä grund af att det när som helst stode Komitn öppet att inhemta
äldre och erfarnare personers råd, och förklarade sig Professor SneIl
man för sin del gerna beredvillig att städse i möjligaste motto dermed
bispringa.
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Hochgeehrtester Herr Professor!

Vor mehreren Jahren hatte ich das Vergntigen, Ihre persönliche
Bekanntschaft zu machen, und sie war mir so angenehm, daB ich


