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inga för auktoriteternas expeditioner Kan man antaga
behofvet af kartor 400 000 å 1/4 p. = 5 000 mk

— st<äm)p<el>märken 200 000 å 1/4 p. = 500 »
S<umma>n 5 500 mk

Det enda, man kunde begära, vore anslag af 1/4 p., för kartorna;
hvilket väl läter sig göra, om Tilchman ansett endast 300 000 komma
att levereras, men fär leverera 400 000. Han kan påminnas, att afpriset
beror, huruvida framledes annan metod för tillverkningen kommer att
väljas. 10

6:o Försiaget till Stämpelmärke kan eljest vara godt — men utrymmet
för den långa valörbeteckningen med bokstäfver biir visst för litet. Det
torde knappt nog kunna hjelpas annoriunda., än att vapensköider
ställas öfverst; utan omgifvande krets, och omskriften föres kring
randen af märket, dä för valörbeteckningen kan fäs 2 rader. Bättre
skulle dock blifva, att ställa vapenskriften på ett band, som omger
vapnet pä tre sidor.

J; V; 5:n
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HUB, JVS handskrftssam1ing

Älskade Broder!!

Nu är åter tiden inne att vår Nathanael skail beträda sin resa till
universitetet, och får ochsä se och treffa sin Morbror det äfven Han 30
liksom Gustaf, mycket efterlängtat. Måtte Det nu gå lyckligt för
Gåssarna i deras examen. Gustaf har nu en läng tid fått åtnjuta så
mycken Godhet och Omhuldning utaf Morbror — så att Han uti sina
bref har varit sä innerligt nöijd att altid fä rådgjöra med Morbror i Mia
saker. Tack, Tack så hjertligt Kära Broder nu för alt, alt. Det var ej litet
glädjande för Oss att höra det Gustaf funnit nytta utaf sin cur — som
troligtvis utan Din goda vilja och hjeip blifvit ojord. Gustaf har ju nu
ochså <***>äut och fätt som Han häppas et godt qvartter för nästa
Termin och jcke aideles långt ifrän Morbror säger Han. Måtte nu
Herren Gud beskydda Dem, och bevara ifrån ondt sälskap och annat 40

mer Den Glädje har vi härtiis haft att de upfört sig anständigt, och
gjort oss Glädje och mödorna lätta.

Jag vet och hoppas att Du Kära Broder fortfarande ser till Deras
bästa och tager Dig Dem an. De som är oerfarna i alla saker.

AfGustafhörjag att Du ämnat i höst gjöra en lust resa. Det ser dock
svärt ut för det närvarande med väderleken — sä att en sådan resa ej just
kunde bii Angenäm. Ofta harjag i mina tackar hoppats och vänttat att
Du möiligen i Anlednin af Din vigtiga befatning skulle fä en Embets
resa ät värt Osterbätten — men det lär väl vara bara luftslåt af mig. Vi
torde väl Knappast mera få räkas här i lifvet. Vi har tidigt fått höst och 50
slask aideles som det vore october jnne. fiere qvällar har man med
bäfvan emotsett en fråstnat, dock har Gud sä underligen beskyddat Oss
härtiis — ibland har det vändt sig till moln stundom åter till blåst så att
jngen betyd<1ig skada härtils förosakats af fråst, ochminstonet i dessa
näromliggande socknar endast pä någåt fråstömt ställe här, och där i
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kyttar7
Skörden är nu mycket låfvande, så att de som tröskat säga sig ej pä

länga tider sett en sådan ymmighet spanlTlål komma afskyltalet. Rågen
är nu ochsä färdig men skörden gär trögt — och hindras af regnet. Wi
hafva dock haft stort Antal fålk pä åkern de vacrare dagarne sä att
rägen snart är skuren, och sädden pästär som bäst.

Nathanael skulle resa i förmiddags men Hans reskamrat har ej ännu
kommit fä se om Han skall Väntta fåfängt. Af Tidningarna sågo vi att
Lagi blifvit Encklinge, och pä ett så bedröfligt sätt — Vi var ju

jo tillsammans med dem hos Tengströms, det var en mera söt Qvinna.
Stackar Mannen?

Af Gustaf hörde jag uti hans bref att Pianor i H<elsingfårs lära bii
nog dyra, det är dä bäst att vi skaffar Oss på Annat häli.

Maria saknar Vist alla dagar Piano, nu när hon ej mera kommer att
vara i NyKarleby där Hon gått i skola. Vi har nu litet håpp om att fä
köpa ett Piano af Barckens på Udden.

Eljest är Maria stackare mera klen och skral. Om Vi lefVer till nästa
sommar sä borde Hon Vist fä resa till en badort.1

Det är glädjande att Du och Dedina ären friska Så hjertligt och
20 jnnerligt ären 1 alla Hälsade af Din städse

Tillgifna Syster
Anna Essen

Keppo d. 26:te Augusti 1864.

P. S. Essen beder mycket Hälsa Dig och Dedina.
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30 HUB, J VS handskriftssarnling

Kära Barn.

Jag skrifVer blott för att sända er min faderliga helsning och välsignel
se.

Varen beskediiga och fiitiga. Hinni och Janne böra tänka allvarligt
pä olyckan, om de icke skulle mottagas i Normaiskolan.

Har Hinni mot alla sula löften tobak, så skall han genast lemna den
åt Magistern. Han får dä icke heller den Rubel, jag lofVat. Var redlig

40 Hinni och fuligör denna min tillsägelse.1
Skicka mig räkning öfVer resan. En quint medföljer.
Gud vare hos Eder.

Eder bekymrade kärleksfulla Fader.
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RA, A. Armfelts brevsaniling

50 HögVälborne Herr GrefVe.

Till Högvälborne Herr GrefVens gunstiga pröfning tager jag mig
friheten öfVersända bilagda ödmjuka förslag.

Der rörer en sä Vigtig angelägenhet, att jag ansett mig förpligtad
rätta, hVad jag i afseende å densamma i officiel Väg försummat.


