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Szanowny Obywatelu!

Oddawca
owym

obywatelem

z

Królestwa,

913.

niniejszego

listu

ob.Świętopełk

jest

o kto'rym z Wami rozmawiałem. Przypuszczam,

że najlepiej będzie, gdy się osobiscie porozumiecie
pomiędzy sobą w sprawie jego terminowania u Was w oddziale,
Proszę Was bardzo, Obywatelu, byście nie omieszkali
mnie zawiadomić jak tylko otrzymacie pewność, że
szkoła projektowana da
się u Was urządzić, zarazem proszę Was przys'lijcie mi
spis książek, które
trzeba wypieac', a jeszcze lepiej wypiszcie je sami,
a mnie przys'ujcie rachunek za nie, abym go zapłacił, Obliczać trzeba najmni
ej 5 kompleto'w odpowiednich wydawnictw. Na program szkoły oczekuję dnia
l grudnia jak było
umówione,
Korzystam z okazji, by podziękowgc' Wam i Waszej Pani
za gościnę, byłbym też wdzięczny, gdybyście zechcieli
odemnie złożyć
rodzicom moje uszanowanie i wdzięczność za miłe przyjęcie,
którego u nich
doznałem,

"
Przyjmijcie Obywatelu serdeczne us'cie'pienie dłoni,

Pani rączki całuję, małej zaś strzelczyni i małemu strzel
cowi doprawdy

nie wiem co mam przesłać w dowda pamięci o nich.
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