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kiinner goda iibskade Barnet icke en hist uppsåt att <För rnig vara,
hvad en llde! muka bör, och att ingit’va mig Iugn Föriröstan derti!!
genom ett annat bemötande, än det jug hittils erfarit, icke hist mod att
vidhål!a redan giFna Iöften, tinnes ingen minsta inger som vittnar om
detta uppsts goda grund — ±1 Lir Framtiden t0rlorad. GiF mig d /
iizorgon breFvet åter; det skall vara svur nog. Jug kun icke, jag kun icke
resa mcd ovisshetens qua!. Då, bed aFven För eget hjerta, att icke
hiitsinne må FörderFva, hvad Gud giFvit godt och Ude!t, ssom jag mcd
kär!ck, innerlig innerlig kUr!ek, derlör sku!! bedja.
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1 V. S:n

Förh’it, Förlöt dä iiFven mig, hvad jag Felat, hvad jag upprört och
bedröFvat, för!åt det För min kar!cks skuld, säsom jag För!ter! LeFVH!
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Föga iorde jag behöFva Försikru, huru missnöjd jag är med miiz sje!F
och min hiiFtighet. Men hvad hjelper mig nger och böner om
Förlätelse? Sorgen viker icke mcd ögonblickeis obetänkta harm. Jag
kun dock icke annat Un söka undfly den krankande Iikgi!Lighet, hvaruf
min hjerta dag!igen sairas. Denna Iikgiltighei FörsUkrar mig bäst, ait
derigenom ingen annans ro störes Un min egen. Dock bör jug icke
bereda Henne. som jag aiskat och Lilskar. ens den minsta Förkigenhet
inFör andra. Jag reser derFöre icke — utan ar sjuk. Detta ar ingen
osanning. om eljest det djupaste sjä!s!idande Ur sjukdom. Var öFverty- 30

gad, att ingen gnista bitterhet tinnes hos den, som mcd osäker hand
skrifver detta, man endast sorg och innerlig tillgifvenhet.
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Ödmi ukaste Menioriul.

Sedan den ui’ Flögvördiga Domkupit!ei Föreskrifna Syn det För Högre
Elementarskolan hLirstLides upp!åtne hus och tomt b!iFvit den 20 Maj ui’
Vällofiige Magisiruten anstLil!d, hvarmcd jag saisoni Flögvördiga Dom
kapitlets genom vördudt Memorial ui’ den 19 Mars til!Förordnande
Ombud bevakat Skolans bLista, samt numexa en exemplar ui’ Synein
strumentet blifvit Skolans arkiv tillstä!dt, Fiijag vördsaniasi enligi mi so
sistbemii!de Memoria! meddelad höggunstig Föreskrift angående För
loppet ui’ synen inberiitta:

Att Kuopio Stads vid synen närvurande Fu!!mäktige beredvilligt
beviljat dc reparationer å Skolhuset, om hvilkas nödvändighet aF mig
erinran skedde, belöpande sig en!igt pä stället upprättadt Förslag till en


