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svararade han att den var bra, han förstog ej bättre, Han fick lxera, och
straxt blef hans mage bättre. Han kommer nu att försumma tre dagar
i skolen men hvad kan det hjelpas. För resten är här lungt och stilla.

Pipping bad mig vara nöjd och glad, när han såg mig bekymrad1 Om
här skulle blifva sämre skall du nog få veta men jag hoppas allt att det
biir bra.

Nu slutarjag, tyjag är sä matt. ännu en gong var ej bekym<rad> Gud
hjelper 055 nog. Af Dig har jag ej bekommit mer än et bref frän
Re<val.

10 Farväl lju<fva Make
Din egen
Jeanette.
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HUB, Diverse brev

Käraste Broder Janne!
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1 Din vänskapsfulla vård lemnar jag nu gossen. Kanske om han fär
läsa:

Måndag f. m. Geografi — Räkna
e. m. Katekes — Räkna

Tisdag f. m. Eukiides — Räkna
(15—26 Propos<itioner’)
e. m. Religionshistorie — Räkna.

Onsdag f. m. Latin
e. m. Geografi — Räkna.

30 Thorsäag f. m. Ryska — Räkna
e. m. Geografi — Räkna

fredag f. m. Latin —

e. m. Ryska
Sä hinner han genomgå det lilla han läsit.
Lördag ki. 10 f. m. bör han infinna sig pä Skolan till förhör — och
nödgas jag vänskapligast bedja Dig vara honom dit följaktig. Betyg
och Inskrifningspengar äro härhos bilagda7

Mitt beslut är fattadt, att han i hvarje händelse får stadna vid
Skolan. Enskild undervisning är en så betänklig sak, att dermed knappt

40 nog något kan vinnas. Jag beder Dig till min hemkomst hafva faderlig
uppsigt öfver hans läsning, sä att ingen oordning fär inbryta.

Med vänskap
Broderligen

Joh. Vilh. Snellman.

96 J. L. SNELLMAN - J. V. SNELLMAN 2.IX 1850
HUR, JVS handskrflssamling

50

Alskade Make!

Med Guds hjelp har alit gott bra, vi äro alla friska, utom mattighet som
plågat oss Små barnen äro alla friska, och det är min stora glädje att
kunna berätta dig det.


