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Bäste Broder!

Då jag nu ändtligen kommit så långt, att jag sätter pennan på papperet
för att teckna några ord till Dig, bordejag väl duka upp stora intressanta
nyheter; men hvad skall den berätta som intet vet, eller som känner
händelser passerade sä längesedan, att de ej kunna vara Dig obekanta.

10 — Alit sedan höstterminens siut harjag i ordets sanna bemärkelse, lefvat
inom hus, d. v. s. icke besökt någon; ej heller har nägon varit hos mig,
dä jag undantager Cygnus, som för en tid sedan berättade mig att
han icke tillskrifvit dig efter förslagets upprättande ti]1 Fi1osofie’
prof<essionen, hvilket likväl varit hans skyldighet, i följd afvärt samtal
just dä Herrar Consistorialer tågade hem frän Sammanträdet. Då jag
grälade pä honom, sade han sig redan fått påskrifvet af Dig, hvarföre
någon Jexa af mig vore öfverflödig. At1, min tystnad icke dess mindre
skulle förtjena en riktig skurlexa medgifves; men Du är i det fallet
ädelmodigare än nägon annan. — Och då jag nu icke har något bättre

20 att tala om, vili jag åtminstone redogöra för mitt fögderi för detta år.
Pä Tidningsexpeditionen har jag under årets lopp 3:ne gånger Iyftat

50 Rub Silfve>r summa 150.

Utgfter
Ränta till Civ<il> Stat)en Enke och
P<upill> Kassa för förre året 1847 35
Mitt tillgodohafvande för dito 22.80
Till Lektor Backman 16
— Gulismeden Mellin 12

30 — Lifsassurance Bolaget 19.83
Kontant till J. W. S<nellma>n personligen 20 —.

Sparbanken (för hela äret) 1$
Civil St<atens> Enke o<ch> P<upilb Kassa för 1848 34.71

S<um)ma 178.34
Balance till skeende Iiqvid utgör således 28 Rubel> 34 k<opek>.

Nujust kommerjag ihäg en Universitets nyhet somjag så här a propos
måste berätta, nemiigen att en ny profession torde komma att inrättas
nemligen för de moderna språk<en>. Lektor tjensten för franskan,

40 kommer ej att tilisvidare besättas, ehuru de<n> <***) <an)slagen ledig.
Som mitt föregående rasp<iska> sistledne v<ecka kom att afgå, fårjag

nu tillägga att C. Backman i dag pä morgonstunden, för Din räkning
tilisände mig 54 Rub<el) Silfver, hvaraf följer att han mig nu innestår 25
Rube1> 66. Kop<ek> tilldess Du ger mig ordres om deras användande.

Nu b<äste> Broder godt nytt år!!! Snart torde vi få vänta vigtiga
nyheter. Gud gifve att den som rörer Dig vore efter — dina Iandsmäns
önskan! — Och nu en hjertinnerlig helsning från gumman. ilon ber om
förlåtelse för att hon glömt lemna upplysning rörande> Kommission
att köpa yllemuslin ät Din Fru. Sådant fanns ej mera, och dessutom

50 säljes sådant endast i stycken, till en Klädning. Närlagde bref till Emma
Stina, ber Dig gumman hafva godheten framskaffa.

Lef väl!
Din tillgifne

Fredr Ehrström
d. 2/1 49.


