
406 c. A. SNELLMAN — J. V. SNELLMAN IVI 1830

fragt fås på den örra orten neml(igen) Cadiz, och sedan Oud vet hvart.
Underrätta mig Alskade Broder om vår Alskade Faders svar På din Bön;
Lef väl Älskade Janne och skrif mig till en och annan gång, om tiiden
möjligtvis med giher, och Olöm ej din egen Brodcr

August

1’. S. Syster Anette har fått Lof att vistas en god del af sommaren hos
Herlins och sedan slipper en af Mamsellerna Herlin dit Hemm

in P. S. du lärer väl redan hört af att Ei-vast dog i början af maij som det
Sades Särdeles nöjd. L. J. Kranck dog i fredags efter en 42 timmars
sjukdom. utii stora Convulsioner och Yrsell.,

P. S. äfven detta bref hant jag ej få färdigt till thorsdagen det afgår förs
den 7:de om måndagen.
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GamlaCarleby d. 17 Junii 1830.

Älskade Eroder jag har ej ännu haft något bref Af dig sedan jag skref dig
till sednast, Oksä har det ännu hunnit, och ehuru järna jag såge att jag
snart ringe emotiaga det är det ej värt att du Påstvägen tilisänder mig det,
ty det är en onödig kostnad; och Penninge behofverna äro många och
nödvändigare; och komma ej sä lätt Till handa den i synner het som ej har
förut nog. och ej behöfver dem mera, ty sådana få dem nog.

3o Jag fär häijemte tillsända dig ett bref i från vår Hulda Mamma som jag
mcd mändags Posten Bekom, jag hade dä bref af bäde Mamma och Syster
Annette. hvilket sednare bref innebar hällsningar ftän, vår saknade Ma
de När Mamma Skref till mig v(iss>ce hon ej ännu att Pappa var afglad och
beder mig gifva brefvet åt honom men jag har ej bekommit någåt. och
som utii brefvet slod aH brefvet till digvar afgänget direckte, harjag trott
att det hendelsevis kunnat bliMt afskickat stället för ditt till Helsingfors.
hör efter det, och Skicka hit det med lägenhet. Adjeu Alskade Broder.
Lef och mä väl och Olöm <***) <‘) egen tillgifne

August.
30
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GamlaCarleby d. 15 Julii 1830>
KI. 1/2 12 eft m

Min Kära Broder

5o Dit Kärkomna, men Sorgfulla bref bekom jag ungefär för 3/4 timme se
dan vid min Hemkomst från Hamnen, Om Syster Albertinas ti<di)ga men
men Lyckliga bortgång blef jag delaktig den 13:de redan eller i Tisdags
från annat håll. du säger ällskade Broder att Mamma sörger oförnuftigt
det kan väl synas sä, men vet att Moders Kärleken är stor och Qvinnan
svag det händer ju ej sällan att vii see äfven starke män mcd större för-


