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hemma. Herre Gud om den tiden ändå skulle fly, ochjag få trycka min
egen älskade Make till mitt klappande hjerta, du tror ej hvad min
längtan är stor, jag är så rädd att något skall hända, förränn jag får min
egen älskade Make hem i vårt fredliga hem.

Nu måste jag redan sluta, ty annars kunde det hända, att brefvet ej
skulle afgå. Helsa alla bekanta i Helsingfors, eller rättare dina bekanta,
jag har ju dem genom dig. Vi äro alla friska.

Farväl min Make, när du fär detta bref så är du snart hos mig, kom
så fort som möjligt Farväl, Gud skydde dig det önskar
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din trogna Jeanette.

Med Calles läsning tycks det gä bra. Melander är mycket noga.
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20 Åbo Oktob. 8:de 1847.
Alskade Liten Gumma min!

Af brefvets datum ser Du, att jag är Dig nära. Före Fredagen kan jag
nu ej hinna hem. SkulIe jag dröja en eller två dagar, sä tänk, att det
varit mig omöjligt hinna fortare.

Tack älskade min för Ditt kära bref hit. Gud signe Dig för Den
kärlek Du den och i de öfriga mot mig bevisat. Han vare lofvad, att jag
är Eder så nära. Snart, snart skall jag dä hafva saligheten att vara hos
Dig min enda älskade Makan åter. Kyss vårt lilla barn helsa Calle —

30 tag sjelf tusen, tusen önskningar ur mitt hjertas djup.
Din make

J. V. S:n
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40 Högvälborne Herr Grefve, President, Philosophi och
juris utriusque Doctor, Riddare af Kejserlige S:t Anme
och Kejserlige Kongl<ige S:t Stanislai Ordens Första samt
Kejserlige S:t Wladimirs Ordens Fjerde Class!
sä ock
Högväl och Wälborne samt Högädle och Widtlagfarne Herrar Hof
Rätts Räd och Assessorer!

Uti framlidne Kyrkoherden Johan von Beckers hos Kejserlige Hof
Rätten instemda Konkurs fär, i afseende å bevakning, jag ödmjukast

50 anmäla sä väl de Åttatio fyra (84.) Rubel 80. Kopek Silfver, jag säsom
löftesman för Kyrkoherdens, enligt skuldsedel den 19. Decenber 1845.
ur Finska Banken erhälina lån, till Banken nödgats gälda, som ock alla
dc utbetalningar mig kunna drabba i grund af ingängen proprie borgen
för uppfyllandet af de vilkor och skyldigheter, hvarunder Kyrkoherde
inkomsterne och Prestgårds afkastningen i Pelgjärvi Pastorat blifvit af
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Kejserliga Alexanders Universitetet till Kyrkoherden i iifstiden från
den 1. Maj 1846. pä ett års tid å arrende upplåtne. Anhållandejag i lika
ödmjukhet att samma utbetalningar och ofvannämnde fordran måtte
ur Konkurs massan mig tilidömmas jemte det jag bestrider den sökta
cessions förmon, äfvensorn ali till äfventyrs begärd, men ej å lag
grundad förmonsrätt.

Biläggande Kyrkoherden von Beckers skuidsedei och Rådstufvu
Rättens i Kuopio två särskilda protokoli öfver af mig derstädes gängen
borgenärs ed, allt trefallt, framhärdar jag med djup vördnad
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Högvälborne Herr Grefvens, Presidenten och Riddarens
samt

Högloflige Kejseriige Hof Rättens
allerödmjukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman.
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Ny Carleby den 9:de October 1847.

Alskade Son!

1 hoppet at Du i föresatt tid fär mcd nya förvärfvade krafter tillträda
Dit kall, och äterse Dina Askade skyndar jag at möta Dig med dessa

rader.
Du får nu njuta och känna Saknadens och återseendets glädje

engång i väriden, som så länge varit Dig förnekat, men strödt så många
rosor på min mödosamma lefnads bana. 30

Din frikostiga kärtek hafver äfven förskaffat mig sårgfri utkomst,
äfven nöijen. Uti Julii Augusti var ja medlem af Benzelstjernas famille

på Ahiön i 3 veckors tid, mcd egen Segeibåt och Hans Lust-Slup, till at
fiska och Segla. Wår hälsa blef stärkt så at wi med bättre utsigter
ernottaga Höstens kaila dimmor.

Jag fär tacka Dig för den njutning Kuopio Litteratur bladet skänkt

mi: men den sinade af med Augustii mänad.
Alskade Janne skulle jag än engång få omfamna dig i den Jordiska

formen sä hade jag nägot att meddela; som ock at emottaga uplysning
i mångt och mycket. Jag är rädd Mahomets deffinition på Gud, blifver 40

den största och beståndande pä Tellus ehuru den odödliga Hegel
genom Dig förkiarat och bevisat mig, at Tancken är ett Element, är
Wara, Evigt, dock icke Jeho,

Mitt förhållande till Otto är det som Du kan föreställa Dig; mcd
Anna är det braf Otto har jag ej träffat sedan Julii månad.

Sedan jag kom hem, har jag Oeconomiserat, Skördat och Sädt i
miniatur, men med större nöije än förra tider dä det skedde af tvång,
Gud har ock välsignat skörden.

Jag mäste skvaldra at Albert stackare hade svärt pä Keppos ock är
nu hemma nyligen kommen. Min häst sätde jag nytigen i brist afkrafter 50

at Iängre vara Stalldräng, och Remitterar nu 20 Rub<el> Silf<ver till
Georg i Uleåborg pä gammal skuid.

Af Din sidsta comisse fick Otto 15 Rubel på d:o, dock är jag försedd
med nödtorft.


