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Det afgjordt är: Den kan dem icke röra
Om Er behagar att der narrarne i ledband föra.
Men om Ni vägrar deras låga hvarje tröst
De skola lyssna än till solens broders röst
Och Japans tärnor, lyckliggjorda af Er hand
Dem skola föra åter till mitt land.
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Bäste> Bcror).

Tack hjertligen för Dina kärkomna bref icke mindre än för hela årets
bestyr med Aftonbladet. Valuta följer. Om så ske kan, och Du icke
ledsnar vid öfversändningen, så lät mig äfven nästa år få bladet. Det
har hulpit mig från mången tung spalt i Saima och sålunda betalat sig
bra. För nästa år biir det min enda Svenska Tidning. Akta ståndet 20

drifver till hushållning.
1 Ditt föregående bref nämnde Du, att »Dikter af Joh. Ludv.

Runeberg» finnas hos Barck. Jag finner icke på nämnda Ditt bref, men
ser af Bokhandelsannonser, att boken, som tilihör samlingen »Utmärk
ta och Klassiska Författare i Svenska vitterheten», kostar 1 R<iks<da
ler> 8 sk<itling Ban>co. Med tillägg af de 20 Pro>C<ent tutl enligt nya
förordningen gör detta ungefär 73 kopek S<ilve>r, hvarföre jag
bilägger in Summa; 4 R<ube>l 20 kop<ek> S<ilve>r7 Haf då godheten låta
sagde Dikter vid tillfälle åtfölja Aftonbladet.

Jag hoppades smått, att Du skulle besöka marknaden, glädjande mig 30

åt att nu kunna erbjuda ett bättre logis än sednast. 1 öfrigt torde nu
ändade marknad icke hafva bjudit bättre fördelar än fjolårets. Af
socker och kaffe fanns dock icke nog för efterfrågan. Sockret såldes till
15 Rubel p<e>r skålpund, kaffet till 12 rubel. Hvad pä den handein
under närvarande förhällanden skördas, lärer vara hårfint. Marknaden
besöktes af mer än 70 handlande.

Anmäl min vänskapsfulla helsning hos Din rara Fru — likaså till
Georg och Carolina. Till honom skall jag snart skrifva och öfversända
någon liquid. Giöm också icke med heisningar öfriga anhöriga. Min
li1l hustru förenar sin obekanta helsning med mina. 40

Jag borde kanske något berätta om Henne och om min förening.
Men af egen erfarenhet vet Du väl, att man så här två månader efter
brölloppet ser saker och ting på sitt egna behagiiga sätt. Dessutom viil
jag hoppas, att vi än en gång i veriden skola blifva i tilifälle att anställa
en ömsesidig mönstring.

Lef väl! frisk och beläten på det nya året som på det gamla. Med
tillgifvenhet

Din
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