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Janne

Hjertligt tack för diit bref! Svik ej det hopp Du en gång vUckt — helsa på
Din gamle vän (hvars siutliga dom sqvallerbladct berättar att nu omsider
falli r).

Carolus.
d. 1/2 39.
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Hvarest dessa rader få visa sig för dina ögon vetjag icke; jag låter dem nu
styra kosan till hemmet. Helsa Farbror vördsamt!
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NyCarleby Febr. 22. 1839. 20Mi Carole!

Mcd Stenvik, fiöjien, afgick för en vccka sedan hiirifrin en lnstrumcnt
lMa, jemte bref frän mig, dateradt Janarii 1839. Af detta finner Du, att
jag för Din räkning utbetalt R(iks>D(ale>r 50 + (jag mins ei), samt aH
dessa pecunier äro mig af näden för min resa. Nu yppas följande tilifälle
till hastig liquid: Du betalar till Fru, Eva Catharina Wåhlberg, i Torneä,
för räkning min Bro(hcr, Carl Aug. Snellman, mot inhändigandet av hans
Revers, af d(en) 30. Scpt(ember> 1832, Fyratiosju R<iks)Daler> R<iks)
G(älds>S(edla>r, jemte upplupen ränta Riks>D(aler> 65 ungefärligen, och 30bekommer deremot härjemte R(iks>D(ale)r 15. Jag uppbär deremot här af
min Svägerska.

Ditt fem raders bref. af d<en> 1 :sta dennes, mottog jag här. Du kunde
väl märka att squallerbladet, p hvars sannfärdighet jag icke tviflar, glömt
en vigtig sak: den utvaldas namn. Eljest kan jag ju icke göra mig om
henne underrättad. Jag fogar dertill endast: pretendera bloti en varm
sängvärmcrska, öm barnasköterska och god gröt-kokerska. Tacka Gud
derföre och anse alIt öfrigt vara pä köpet. Lef Väl!

Din Janije.
40
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Janne!

Gerna må dina papper, sedan Du en gång vandrat hädan, säga menni
skornc hvad Du varit; så länge Du lefver säga dc icke hvad Du är.

Åtminstone ärjag icke nöjd med din repraesentant af d<en 24 Jan(uari) 50sistl(idna> — Hvarföre kom Du ej sjelf! Du hade ju kunnat återvända
samma väg. Ho var den enfaldige Läkarn som gaf Dig betyg och ej insåg
att en resa till Norden behöfts för aH Iiterställa din helsa. Vi skulle ha rest
till Utsjoki, och se — pä den vägen är dock något af verlden, som Dii
ännu ej genomskådat., Du med din affecterade prosaism skrifver recep


