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Med följer ett bref i från Anne, SIå bårt ur håen det förslaget att f Annu
till *Casli*, jag tycker ait det ej någonsin hade vari(t> värt att tänka därpå 1
den belägenhit vi
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Älskade Janne

jo

Jag hinner ej säga mer än att jag far till sjöss med Pappa. resan biir först
till London och vidare Af hjärtat önskar jag dig lycka till dina företagan
den. Adjeu må väl altid, Gud vare med oss änskar din egen ömma Broder
August.
(Annu är äter i Härmä.)
20
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B(äste Bror!
Dina 2 bref har jag emottagit. (*flöm har skickat 25 Rub<el). Hans bref,
som jag i går erhöil medsänder jag ej, ty <“‘) <in)nehöll intet vidare än att
Han var frisk och bor i Wirmo. Commissionerne fårjag väl lof att uträtta,
ty de andre ville ej ätaga sig dem. För att utfå M(anu)scr(i)pt måste jag ha
address pä nyckeln till bureauen, ty den sitter väl inga lunda i låset?
Nat(ions) Bibl(ioteket) harjag fiyttat till mig. Salen står till Nations tjenst;
men i kammarn innanföre kommer Forsman att bo. Trenne bref mcd
fälja. Jag har ej träffat J.M. afTengström; men tror dock ej att han viii ha
björnen lefvande; Död möjeligen, om skinnet är vackert och priset ej
högt, hvilket Du bordt och ännu bör utsätta. ty naturligtvis kan Han ej
bjuda nägot sjelf.
Vidare är till säga: att alIt som står på tidn(ingen) om Warschau är
sannt o. s. v. Att Polen faller. men faller med ära, är mer än troligt.
Troligtvis är alit nu vid pass slut. Romarino och Rozyschki äro drifne till
Österrike Rybinski äterstår således ensam, samt dc 2 fästningarne. Mod
lin skulle troligtwis kunna hålla sig ett är; men släs och föHntas armden
först, sä ger väl sig fästningen sjelfmant. Det har varit bufler 1 Paris, i
anledn(ing> af Warsch<au)s eröfring. Cas. Perier lär ha blifvit något miss
handlad pä gatan; men dermed slutades Pöbelns dater. Men säkert är att
Honom förestod i Kammaren en svårare strid, sä att det är osäkert, huru
vida han kan hälla sig. Krigsmolnen tyckas alIt mer och mer skocka sig.
Mellan Kung och Folk råder i Sverge stor spänning. Vid Prins Nico
l(aus> Aug(usfls dop var Gardet uppsiäldt i 6 leder och Kanoner framdragne på borggården. Men Du vet att jag intet föriroende har till Svens
karne. Nog larma dc, men ingen kärna är det i dem. Dc äro en klingande
malm, en Ijudande bjellra.
Tu u s
J. J. Ner.,

w
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1’. 5. 1 Af Tidn(ingen) ser Du att Amanuens posten är iedig att sökas
möjiigen fär Du Lund och Gy(ld!n> till medsökande. 1 natt var här en
stark storm. Få se <t)n ej åter verkat på S:t Petersb(urg
P. 5. 2 Jag får nu just höra att man ej får, enligt> en 1 sommar ut
kommen Förordn(ing> sända fiere couverterade bref innom ett couvert,
N:o 1 Datcradt Tuokkola
hvarförc jag nödgas uppb’yta Dina bref.
innehäller ingenting utom Expectorationer i anl<edning) af Choleran och
flickorne L. samt den Engeln C. Namnet på brefskrifvaren, hvilken säger
sig vilja laga graden, må Du liisa sjelfjag kan del ej. N:o 2 & 3 äm från
N:o 2 innehåller underrätteise, att Ditt iån bhfvit accepte
Törnudd
radt ånyo, samt att Du är skyldig Törnudd 3 RubeD för Not.(arii) PubiØci
påskrift. Brefvet består af 9 eller 10 rader. N:o 2 lika kort ber att Du
måtle af mig uttaga Nationsbevis för Cand<idat> Esalas Wegelius, hvars
ålder Törnudd viii veta Derjemte föijer löfte om återtjenst och anhåilan
att hålla saken hemlig, ty det är af nyfikenhet blott, som han Vili ha ut
betyget. (Saken Ui- nemlOgen> den, som jag känner från annat hålI) att
Weg(elius) är i Abo och viii taga Pastoral-Examen för Lappskt Pastorat.
För att nu vara 6 och 20 år gamma>i, har han skaffat sig falskt Prestbevis.
1 nations matrikeln har han genom skrapning Undrat MDCCCVI till
MDCCCIV. Derpå lär troligtvis Stenbäck blifva Udande.)
—
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B<äste) Bs(roder>!
31)

Dina bref har jag ordenteliga erhållit, ehuru det sednaste försent för att
kunna göra något i saken. Derpå lär dock för Dig intet vara försummadt,
Ditt
så menade R<une>b<er)g. Ståhlberg är en bland dc 5 sökande.
börja
1
går
betait.
tid
behörig
är
>s
pä
C<ontore)t
B(oløför(ing
till
intresse
Wänner och fränder mä väl. Är Du ännu i behof
de vi skära menniskor
af mynt sä kan sådant fäs dä Du läter oss veta. Lef viii!
Din vän
Carl Em.
Hfors d. 30 Nov.
—
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B(äste> B(ror>
För 2 minut<er> sedan fick jag ditt bref och, som jag är en ordentl<ig karl,
besvarar jag det genast. Ehrström dissekerar. Har inhetalt Din rinta iik
viii. Heikel är i staden. Vär skoia öppnas då termin börjar. Du behöfs väl
säkerligen der. Jag blir efter ali sannolikhet ensam sökande till Rese
Stipend(iet> och lär väl säledes fä det. Rein funderar pä Tyska Lectoratet
efter Meyer. Runeberg lär väl lika litet som jag veta, huruvida han är sä
tokig och vili läta en ann förestä sin post, sä länge der intet är att göra. Jag
tror det åtminstone ej; dock vifl jag fråga Runeberg. Ståhlbera 1kk ej

