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10 Hypotheksföreningen fått del af Subventionen, men underrättar ej
ombuden i Frankfurt. Bankens Sedelstock den 1 December 27 mii
lioner och Valutan 14 millioner 161 Tusen.
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20 Goda älskade Pappa!

Hvad det redan är längesen Pappa reste, här hemma är så tomt och
ledsamt. Hur har det gått att resa i dag i ett sådant yrväder, nu är väl
Pappa ändå redan småningom framme. Vi ha’ alla mått bra och
gossarna ha’ varit snälla. Fru C1ason är mycket god och vänliga. Vi
ha’ icke varit någonstäds utom stora gossarna, som i lördags voro hos
Essarna der ett par andra studenter hade varit. 1 går hade gossarna
fremmande Och för att ej Kalle skulle vara deruppe lät jag honom
bjuda lilla Bergroth till sig. Alma Aminoff var också här i går, Fabror

30 Lagi var efter henne, han satt en stund här och drack th med 055.,

1 går var här bud från Ekenäs med smör och hvassbuk. Ett bref från
Morfar till Pappa medföljde hvilket jag fick lof att bryta upp; emedan
karlen sade att ej alla kaggama skulle till oss; men visste ej hvart de
skulle. Också ville han hafva betalt för transporten och sade att Morfar
skrifvit om allt i brefvet. Att en kagge skulle till Sjömans stod der väl;
men ingenting om betalningen. Han begärde 1 rub<el> hvilket jag
naturligtvis gaf honom. Morfar skref om att ffillen och släden skulle
skickas hem med Tauchers gossar; men jag tror Lyceum slutar först
den *13*:de och då hinnes dermed sedan Pappa kommit. Moster har

40 skickat en hel päse med julklappar till Lagerstams. Nu just hade jag
ett bref från Moster der hon ber helsa. hon säger sig ha varit frisk och
nöjd dessa tider. 1 dag på eftermiddagen foro gossarna Essen med
bantåget. Gustaf lånte af mig 25 rub<el> till respenningar deras hade
tagit slut.

Pappas lilla rum är alideles iskallt nu redan, från det stora fiyttade
jag bort alla böcker och låter det stå öppet. Pappa skall jag låta
salmakarn kläda öfver sitsen pä lilla soffan i salen (den sämre) han har
inte varit här ännu.

Lilla Kalle fick vitsord i dag; men hann ej för sina lexor skrifva till
50 Pappa; men han gör det väl med nästa post. Om Pappa träffar Aine

Slöör så helsa henne ifrån mig. Bröderna be helsa till Pappa och bedja
tillika med mig att Pappa snart skulle skrifva till sina älskade barn.
Pappas egen Hanna.,

P. S. Få se om utanskriften är rätt skrifven.
H:fors den 5 Dec. på aftonen.


