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Jag sg just gerna att det andra brefvet var otillräckligt För deLLa
a Fski Ida kapitel.

Genom niin komniissioniirs omstiindigheter ccli i Följd aF lång
tystnad Från hans sida har jag icke Förran nu kunnat anordna För

Sundvaliska auktionen — R<ubel S<ilfvør — 16—58 2/3
Ranta ti niin skuld — 12—50

Summa 29— 8 2/3
Fran Maj månad Förlidet ir lågo pengar till hands ait betacka min
löpande skuld, och jag trodde att så sketL. Nu fick jag rakning Från
kommissionLtren se, tilL till bror bliFvit lemnade endasi 20 Rubel i
stället För 45—50. DeLLa ar sannerligen icke min eget Fel. Likas cke, ali
jag Före den sena underrattelsen dragit mina pengar hit och mcd dc
25—80 ännu maste Fördröja Luis nya prenumeranter hinna anlända.
Förhit nu vördade Bror alit deLla slarF.

Och huFvudsaken, föritit att jag mste bedja cm nyit anstånd mcd
den reverserade skulden. AFFärerna, det Försäkrar jag, aro alh pi den
FoL, att jag händelse aF dödsfttl, icke lemnar någon skuld, som kan 20

bevakas, hviiken icke äFven kan betalas. Men För tret harjag sLäIlt mig
på en rigtig skral fot. Min IiF här har vai blifviL nagoL dyrt. Men
huFvudFelet ar, att jag För hartigt samlat bo och bohag — i böcker och
mobilier sedan min flyttning till beLydligt öFver 2000 Rubel. Nu gjorde
jag genom Saimas FörsLorande dertill en dålig spekuiation, hvarp jag
bortkastat 120 å 130 SiiFver Rubel. 1 stailet för ökad prenumeration,
som skulle betackt aFfltren, gar antalet per Postdirektioncn som aldra
knappast upp mot Förra rets. Här åter, i staden och provinsen, biir det
ungeFär 30 Exemplar mindre — emedan handiverkare iänsman o. s. v.
naLuriigtvis Funnit sig bed ragna p Iek Lyren. 1 dessa dagar har jag van t 30

Ivungen hindra cxekutiv auktion hos en i nöd stadd Famiijj, och hos
kamratskapet stå mänga bäckar små ute Från rika Rektorskassan in
summa mcd kassan står ailt derFöre knappt Lilii, och heia året biir eLL
sväittir. Annu harjag äFven Föriorat mina hyresmedel sai att blott lönen
450 R<ube>l S<ilFver, mcd aFdrag aF 30 i hvarjehanda onera, ar ordinär
inkomsl.1 Det läter vai sturskt aLI kaila deLta blott För den, som Förut
haft inLet. Men här sai dyrt, att inkonisten verkligen är luen. Mcd den
hila tiliökning niitt hushåil Fått kan jag mcd bästa vilja icke leFva
billigare än till 80 Rwbe>i Banco Assignater i månaden ccli har
därFör icke ens en kopp kaFFe eilen en pipa tobak. Vill jag sledes Få 40

iönen att räcka tähl, sai måste jag skicka mig verkiigen vai.
Ledsna nu icke Vördade Bror vid mitt slarF — ickc helier vid mina

bekännneiser. Jag hoppas, att Bror pä Förhand niisströstat cm niin
betainingsFörmaiga och icke bestämt medien för naigot annaL ändanil,
hvarigenom mina Fel skuiie försvairas. Mcd Vördnad
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