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till oss så skulle Pappa vara så god och säga omjag slipper i danskolen.
Alla syskonen hälsa till pappa genom pappas egen Ville.

H:fors Den $ Dec.

374 c. i JÄGERHORN - 1 V SNELLMAN 9. XII
1864

10 HUB, JVS handsknftssaniling

Högädle Herr Senator!

Enligt mig meddelad föreskrift får till Herr Senatorn, i afseende å
kännedom, jag härhos äran öfversända bestyrkta afskrifter af Banko
Direktionens skrifvelse för den 3. i denne månad med anmälan om de
af Direktionen vidtagna åtgärder i anledning af närvarande ogynsam
ma penningeförhållanden samt af ei underdånig adress utaf Helsing
fors stads borgerskap i samma ämne; hvarhos jag bordt tillägga att

20 Banko Direktionens skrifvelse föredrogs Kejserliga> Senaten i förrgår,
den 7. dennes, då Senaten fann densamma för närvarande ej föranleda
till åtgärd äfvensom att Adressen, samma dag hit anländ, jemväl då i
K<ejserliga Senaten, utom protokollet, upplästes, hvarmed ansågs att
med dess föredragning borde avstå till dess Herr Senatorn ätervändt
eller förhållandena derförinnan skulle påfordra denna åtgärd. Dessa
handlingar skulle emellertid enskilt öfverlemnas till Herr Senatorns
kännedom med en afgående post; hvilket jag skyndar att härmedelst
fullgöra. — Karta sigillata förordningen utdelas i dag och utsprides
öfver landet med denne och måndagens poster. — Den 15:de dennes blir

30 besigtning å ångbäten Suomi, dit Bade och Jacobsen afresa.
Med fullkomiigaste högaktning har jag äran framhärda

Högädle Herr Senatorns
ödmjukaste tjenare

C. J. Jägerhorn.
H:fors den 9. Dec. 1864.
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den 10 desen
Aiskade Pappa

Jag har fått i uppförande 9 i fiit och uppmärksamhet $ och i framsteg
8. Och 3 steg harjag kommit upp. Och gossarna har lagat slingerbanan
Cärdig och det är sä roligt att slingra pä den.

Och jag får äka vargång ifrån skolen med Heimbtirgers häst Och jag
50 har fått ingen anmärkning i min dagbok. Wi har läst hela finland och

får repiter den om. Och vi har samlat ljus till Lusie. Och Aminoff är
ultimus uti förberedande klassen. Och nu är jag den 13:de efter primus.

Och rnagistern sade att jag skulle hålla min Censurbok tills Pappa
kommer hem. Och då skulle Pappa skrifva sitt namn under. Om Pappa
skulle villa vara sä god och skrifva åt mig när Pappa kommer hem till


