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P. S. Helsa Laura om hon Unnu Ur qvar, lef vei, förlåt Goda janne mit
Slurfv Jag har bråttomt

146 ANSÖKAN TILL UNIVERSITETET 1833, UTKAST
HUB. JVS handskrifissbomling

Pä dc fem är Eders Magnif(icence) ock Ampi<issimum) Consist(orium)
0 hugnat mig mcd åtnjutandet af publikt Stipendium. har jag vUi mcd möj

ligaste ifver sökt iakttaga min skyldighet att vid anstäidt Stipendiatuprop
tillstädes. Det oaktadt / har / den / trägna Information, jag dc sednarc
åren varit tvungen till, åstadkommit, att jag, Vår Termin 1832, försum
mat 2:nc uprop, och nu finner jag mig tter anmUld säsom absens vid
sednast skedt upprop. (En svär sjukdom nödgade mig till samma för
seelse, i afseende å första upropet sidstledne Vår-Termin), hvarförc jag
Ufven piiktat mcd tilltal ä Rectors-Cansliet, för mig sä myckct mer pä
kostande, som det är den enda gång, inom Elfva är jag vid Universitetet
varit inskrefven, jag till niimndc Cansli varit uppkallad. Dä jag derstädes

20 vid mitt namns uppropande närvarande mcd ödmjuk bugning sökte gifva
denna min niirvaro tiilkänna, kan jag endast förmoda mig vara tadlad
emedan jag ickc öfvenarit hela Disputations-akten. Detta sednare är mig
alideles. i anseende till min Lärare- befattning vid den af kyrkoherden
Laurell inrättade Skole anstalt. Jag vägar derföre, ehuru mycket Ampiis
simi Consist<orii) visade stränghet derifrän bordc afskräcka mig. ödmju
kast anhälla: det mig mätte tillätas att icke allenast vara (ränvarande från
dc till Stipendiaters öfning anställda Disputations akter, utan äfven ifrån
dcrjemte vanligt upprop. ifall detta sker före kI. 12 pä dagen, i hvilken
händelse jag sädant anmiila skall. hvarhälsdt Ed(crs M<agnificens) ock

34) Ampl(issimum) Consist(orium) behagar förordna.
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Palo den 20 Martii 1834.
Älskade Son!

40 Som jag nu snart ämnar mig till Staden mcd Baron Stromberg som kom
mer hit i morgon, och Mag. Neuman formerade pennan i förledcn Sön
dag, sä måstejag gripa till. al försöka min hand för at öfvertyga Dig atjag
Gudi Ura njuter vanlig hälsa lika mcd Albert och Mamma.

Bckymrad var jag efier afresan huru Ni Jyckligen kom fram i backarne
mcd TullJachten. men 1kk snart den fägnaden at genom Anna höra at alt
gätt lvckligt.

Jag hoppas nu, at Du jir frisk men strängt uptagcn: efter ej nytt bref
hörts af till Dato. Slädföret hafver nu sä aftagit at ingcn resa blifyer förr
Oss till G(amla)Carlcby, icke eller hafva Wi tid.,

50 lfrån Uleåborg och Frantzila höres ock ingen ting utom det at Gum
man Roering är Död. Lika sä gamla Kundn i Kronoby och Fru Granlund
i TeriJäni. som ni förmodloge)n vet.

Jag haftcr altid varit öfvertygad om värdet af den AdIa krcts af menni
skjor som Annu kom uti: och fägnar mig fä höra at Hon vet värdera Dem
redan vid inträdet. Hennes barnsliga fåfänga bordc, och torde, Cureras af


