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(***>r mitt tycke eli g(iDvit löfte ej kan mcd Heder ryggas utan orsak,
tycker jag det, vara ända mäls löst att förhala, samt att Annu hemma
kunde nyttigare använda tiden; Men på Palo är det svårt. Jag änskar
henne ej dii, men hos Herlins vore det Passligt, och der blir hon gärna
emottagen. Men Del till hör Dig att arangiera i denna sak, härmed harjag
endasi velat upplysa Dig om sanna förhållandet. Det är svårc att insee
hvad som kan vara bäst 1 en framtid, och af Hjiirtat önskade jag An
nastackar det bästa, Hvilket jag äfven vet vara Dit, syftemål.

J(ag) var för 2:ne Veckor sedan Hemrest, och har nu en vecka legat i
väntan pä Fartygets inkomst ifrån skärgården där den varit 1 Vinter(***>
N. B. jag kommer att Segla på en Brigg <“> Commercie Rådet Grön
berg, resan biir till Crånstad för att Lasta, och gå till England.

Jag törs ej besvära dig mcd några rader dit. Den som manquerar på en
Dag är ej sämre än den som gör det på ett är, men Heldre än jag skulle
emottagit Dit postskriptum skulle jag tagit penningarne på annan hand,
men ähen därföre har jag en tröst innom mig. Och nu mäsle ondskan
Kufvas mä det stå, Ty det ärju min Broder. —

Adjeu Alskade Broder. n?’gra tärar som du aftvingat mig, gär Dig sä
mycket Kärare för mig, Lew väl! Om Gud sä viIl, för altid Hans nåd mcd
oss. Din tilligifne Broder 20
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164 INTYG AV ÖSTERBOTTNISKA AVDELNINGENS
KURA TOR 12. VI 1835
HUA, Cenrralförvalrningens arkiv

Ait Studeranden af Österboztniska Afdelningen, Carl Leonhard Cajanus,
enligi 1 Afdelningens matrikel gjord anteckning, är fädd den 22:dra Au
gusti 1812, intygar på begäran. Helsingfors den 12:te Junii. 1835. jo

Joh. Vilh. Snellman
Osterbottniska) Afd(elningen)s

Tjenstförr(ättande> Curator.
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44)
Kära Broder!

Nu ii’ vii Tavastehus, på Gistgifvar-gården. Affärerna i Rect<or> Borgs
hus äro sådana, att vi för ingen del kunde dit inbjudas. Derför ligga vi här
öfver natten: Anno i Kammarn N:o 3 och jag i N:o 6. Baron skickade jag
bud pä genast och gjorde mcd honom en kori visit hos Gabbus. 1 morgon,
om vudret är aldrig sä litet gynnande, fortsätta vi resan heli tidigt. Dc
skrifningen öfver dc 9 mil vii dag tillrygealagt öft’erlemnar jag åt Anno,
som är mindre sömmig än Jag. Jag för min del kryper nu gärna till kojs,
och förbehåller mig att skrifva mera från NyCarleby. 50

Mcd uppriktig tillgifvenhet
Din Vän

C. v. Essen
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