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Hon skail komma hit för att hjclpa mig mcd wäfvarne den långawäfven
som sist var äppe dii jag Skref liii Dig är längesedan nere jag hiller nu pä
att siuta den sista Före Juien. Penningarne som Du Iift mig harjag redan
tagit Credit Uppii, samt lånat litet af Fru Calen, äfvcn har jag pä Ottos
räkning tagit litet hos Farbror Essen. Du kan viii nog Janne Poojka hafva
ondt cm penningar som jemt mäst säit ui biide för mig och andra och Din
Årslön liir Du viii ej få ut fören Termin siutas. Du har viii fått dit Lilla bref
som jag sände uti Tanies. fäse när Hon skrifver. Hon har viii länge sedan
varil uti sitt Nya hem. Häisa Henne Tusendefait samt de öfriga alla och
fråga Tante Rergbom (sä fiir Hon aitid heta af mig) cm myrten hiller sig io
en iängre, tid i sand, sä skulle jag bedja Henne nu redan mcd studentter
som reser skicka mig Myrten i fail dett eji Wintter dii dett behöfs kan fiis
hitsändi Sedan skulle jag bedja Dig Goda Janne att betala Tanle hvad
myrten kostar, ty jag bad Tante köpa ifrån Orangjeri bed äften Tante
B(ergbom) köpa svart Ryskt Sy Siike för Penningarn som bief öfver tryck
ningsiön för Schawien. deti biir ät Henne som Schawlen titihör. Hälsa
Frederique R(uneberg) och tacka Henne, mycket ii mina wägnar Förjnne
håliet af Paquettet. Goda Janne! Om Du ej behöfver Franzila Skinnfeln,
sä sänd den för ali dci till mig mcd någon resande. Nog kan den viii nu iätt
hitfås. Pappa och Mamma bad mig häisa Dig. ehuru dc nu aila Sofva. Skri 20
nu Snan till Din af hjertat Tillgifna Syster

Anna

mcd hvad brukar man Kanna Gummi•*Eiastici* Galossker?
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Dii svårigheten vid anskaffandet af biiagde dop-attest vällat en iängre tids
utdrägt, sä har jag. pä sakkunniga mäns inridan vägat att. mcd förbi
gäende af ali dispens ansökning i Kejserliga Senaten Tit. uppiysta bcpröf
vandc understuula. huruvida jag, säsom född uti Konungariket Svcrge och
sedermera bosatt deis inom Aho. deis mcm Borgä stifi, samt no innchaf
vande Lärare bestäulning inom sistnämnde, Stift, vid äterhesiittandet af
den Skoiiärarc Post, hvarom jag hos Tit. gjort ödmjuk ansökning, kan 40
komma i höggunstig ätanka; Framhärdandc etc. Tit:i.

Allerödmjukaste Tjenare
Joh. Wilh. Snellman.
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