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Käre Broder!

Senaste Lördag den 13:e företog sig ett antal Skolpiltar att besöka
någon Conditor i Skolans grannskap. Der trakterades äfven med ym,
och af effekten såg olyckligtvis äfven jag ängsliga spår. Dylika besök

10 skola skett oftare.
Sä ledsamt det än är, anser jag mig pligtig om saken nämna för

undersökningen i dag
Broderligen

Snellman
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Kuopio den 24 Aprill 1852.

Kära Snellman!

Här innelykt 75 R<wb<el S<ilfver till betäckande af Flickornas skullder
och till burnuer etc.

Stats Rådet Haartman tyckte att jag, sä snart Browall hemkommer,
kunde fiytta — jag är likväl tvetydig om jag skall göra det. innan
privilegierne af Senaten äro öfverförda — men det kunde heta att jag
inrest för att dricka vatten, hvilketjag värkelig<en> tänker göra. Browall

30 begärde genom ett af sina biträden här vid Apotheket, att jag ä
köpekontrakt skulle qvittera de af mig erhällne penningar, emedan han
vid ansökningen af Privilegiernas transportering skulle behöfva dem,
det är ingalunda till det behofvet de behöfvas, och skola de blifva
qvitterade framdeles. Till Senaten behöfves) ej andra documenter än
dem jag sista / November / vinter / inskickade. Jag årkar ej skrifva
vidare, ty koppningen, som jag nyss hade, har mattat mig — kanske
kann jag i märgon skrifva till Jeanette.

Jag beder helsa barnen ifrån pappa.
A. Wennberg
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Älskade Make!

Var inte ledsen på mig, utan haf öfverseende med mina många stora fel,
jag vill bjuda till att rätta dem, Förlåt mi, jag beder dig af min innersta

50 själ, Ack Herre Gud om du ändå kunde Alska mig stackare. Jag Alskar
Dig af hela mit1, hjerta, och om du inte håller afmig, sä harjagju ingen
i hela verlden. Tro inte att jag är liknöjd, öfver din godhet och
uppofring emot mig, nej, jag känner det nog i mitt hjerta ofta då jag
sitter ensam, är jag sä upprymd, jag känner att jag sä innerligt älskar
Dig, och att jag ville göra allt, för att göra Dig lycklig, men förundra


