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Mcd följer ett bref i (rän Annu, Skl bårt ur hägen det försiaget att få Annu
till *Casti*, jag tycker att det ej någonsin hade varia) väfl att tänka därpå i
den belägenhit vi <‘).
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GCarleby Redd. d. 3 Aug 1831. in
Aiskade Janne

Jag hinner ej säga mer än att jag far till SjÖSS mcd Pappa. resan biir först
till London och vidare Af hjärtat önskar jag dig lycka till dina företagan
den. Adjeu må vai altid, Oud vare mcd oss önskar din egen ömma Broder

August.
(Annu är åter i Härmä.)
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H.fors d. 12 Ocr. 1831.
B(äste) Bror!

Dina 2 bref harjag emottagit. <***)öm har skickat 25 Rub<eD. Hans bref,
som jag i gär erhöil medsänder jag ej, ty () (in)nehöll intet vidare än att
Han var frisk och bor i Wirmo. Commissionerne fårjag vai lof att uträtta, 30
ty de andre ville ej ätaga sig dem. För ali uifå tvI(anu)scrøpt måste jag ha
address pä nyckeln till bureauen, ty den sitter väl inga lunda i läset?
Nations> Bibl(ioteket) harjag fiyttat till mig. Salen stk till Nations tjenst;
men i kammarn innanföre kommer Forsman att bo. Trenne bref mcd
följa. Jag har ej träffat 1. M. at Tengström; meri trordock ej att han viii ha
björnen lefvande; Död möjeligen, om skinnet är vackert och priset ei
högt, hvilket Du bordt och ännu bör utsätta, ty naturligtvis kan Han ej
bjuda nägot sjelf.

Vidare är till säga: att alli som står på tidn(ingen) om Warschau är
sannt o. s. v. Att Polen failer, men faller med ära, är mer än troligt. 40
Trohgtvis är alIt nu vid pass slut. Romarino och Rozyschki äro drifne till
Österdke Ryhinski återstår säledes ensam, samt de 2 fästningarne. Mod
lin skulle troligtwis kunna hälla sig ett är; men skls och föHntas armen
först, så ger väl sig fäsiningen sjeifmant. Det har varit buller i Paris, i
anledn(ing) af Warsch(au>s eröfhng. Cas. Perier lär ha blifvit något miss
handlad pä galan; men dermed slutades Pöbelns dater. Men säkert är att
Honom förestod i Kammaren en svårare strid, så att det är osäkert, huru
vida han kan hålla sig. Krigsmolnen tyckas alIt mer och mer skocka sig.

Mellan Kung och Folk råder 1 Sverge stor spänning. Vid Prins Nico
«aus> Aug(usfls dop var Gardet uppstäldt i 6 leder och Kanoner fram- 50
dragne på borggården. Men Du vet att jag intet föriroende har till Svens
karne. Nog larma de, men ingen kärna är det i dem. De äro en klingande
malm, en Ijudande bjellra.

Tuus
J. J. Ner.,


