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någon, som frågt af Magister Lindeqvist om der fanns någon enkom
snäll och flitig gosse i skolen, och då har han nämnt Kalle och en liten
Heimbörger. Fahror Lille sade sig också hört detsamma om honom.
Han hade bättre i fiit och framsteg än förut; men 1 mindre i
uppförande. Han hade lekt under timmen och fick då välja emellan en
anmärkning i sin Dagbok eller en repitition i samma ämne de hade den
timmen. Han vaide att gå på repitition och Satt der en onsdags
eftermiddag i tvenne timmar för att läsa sin geografi, som han mycket
väl kunde, redan hemma. Skräddarn har hällit gossarnas rockar, så de

10 hvarken velat gä pä spektaklet eller någonstäds. Hinni fär sin rock i dag
till dansskolen; men Janne kan ej gå förrän nästa gäng. Janne skrifver
till Pappa i dag också. Jag harjust ingenting mer att skrifva om, allt gär
hra; pengar behöfver jag ej. Alla bröderna helsa. Pappas egen Hanna.
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Born horta. Skickat telegrammet och erhållit, svar om sammanträde. —

Men törnqviSt önskar att Senaten ej vidtager åtgärd före din hemkomst
törnqvist säger att hypotheksföreningen innan den 1 Januari anmäler i
hanken om Rothschilds förhindelse att leverera fyra millioner och
banken i senaten, dä åtgärden bör vidtagas

30 Thilän
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Hanna harn!

Jag börjar blifva orolig för min hemresa, nemligen för möjligheten att
40 hinna härifrän till Julen. Hoppas dock ännu att kunna slippa. Men

förrän om Lördagen hinner jag ej hem i något fall.
Du fär taga julpengar ät gossarne och Dig sjelf. Kom öfverens om,

huru mycket ni kan hehöfva. Alla skola skrifva upp sina utgifter.
Köp någon duk eller dylikt ät pigorna; de få dessutom hvar sin 3

rubel. At Winberg kunna gossarne hitta pä nägot. Julgran fär ni laga,
om ni vill.

Säg till hos Feriman, att han skickar hem de Ijusarmar, jag reqvirerat
4 stycken — med krokar7

Hör för all del efter lilla Mimmi och skicka efter henne nägon afton.
50 Köp ät hennes Mamma 5 pund kaffe och 5 pund socker — samt nägot

riSgryn. Gif ät några fattiga hröd, ljus, kött och gryn.
Nyckeln skickade jag med Generalguvernörens kurir. 1 klaffen i

lädan öfver nichen finnas mina pengar. Du fär taga derifrån, hvad Du
behöfver — och 50 Rubel ät Magistern, hvilka Du viker vackert in i ett
papper och läter Hinni lemna åt honom från Pappa.


