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Herr J. V. Snellman G:son
Uleåborg

Helsingfors d. 15. Maj 1854.
K<äre) B<roder.

10 Senaste Post bragte mig Ditt bref af 6:e dennes jemte tvenne Assurans
policer.

1 dag skrifver jag till Herr Ekelund i Åbo och skall, såsnart nödiga
dokumenter ingå, ombesörja assuransbeloppets indragning.

Sjöassuransföreningens Bolagsstämma i dag hindrar mig att vara
vidlyftigare. Helsa hjertligt de Dina och öfriga anhöriga på orten.

Med broderlig tillgifvenhet

Vän och frände
Joh. Vilh. Snellman
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Älskade Make!

Vi äro lyckligen hemkomne Barnen äro alla friska, Hindrick har inte
haft öppning sedan i dag morse föränn vi reste. och Ville är som förut.

30 Jag var just på väg till Dig då Calle mötte mig, och sade att Du sagt
det vi skulle resa straxt, och att Du hade främman. då satte jag mig
genast i schäsen, fastän jag bra gärna velat råka Dig, förenn vi resa.
Emmi Holmberg hemtade vi med oss, vi hade godt rum tre i brädd.
Då Clara gick ifrån Pippings tog hon mina galoschier ty det regnade,
men sedan låfte hon skicka dem till oss, men säkert glömde1 hon bort
hela saken. Var så god och skicka efter dem, på samma gong som de
öfriga sakerna. Var så god och låt Vaktmästaren gå till torget och köpa
5 ‘i graf lax ät Pappa, den kostar 15 kop<ek . jag hade tagit utaf den
i dag, menjag kom inte därpå. Afven skulle du låta Vaktmästaren köpa

40 af osten som han sist tog åt Pappa 2. .
Flickan som jag skulle städsla träffade jag inte ty hon var till strand

med byket. Men hos hennes Värdinna varjag och hon sade att hon alls
inte viste att hon skulle fiytta, ty hon hade gärna behållit henne, då hon
redan varit där i 5 år. Jag skrifver till Clara en lapp skickar hon flickan
till Dig med sin olåfsedel och sä fr Du städsla henne, men låfva inte
mer än 20. Rub<el> med städsel i lön. Afven en annan flicka som
mamsellerna Osterblad ricktigt mycket berömde fins ledig. hon lär vara
äldre, hon kan äfven finska. men Du tyckte att jag skulle låta, bestyret
om barnsköterska va<ra.) Var så söt och skicka min biliett till Clara.

50 Om Du kommer mcd slup sä vore det bra nödigt att hemta knäcke
bröd, jag sade redan till hos Julins.

Barnen såfver alla i godan ro, klockan är redan 12, Ville tycks såfva
lungt. ViIl du vara god och äfven skicka till <*** 1. Rub<eb Silver, han
låfte emellanåt <*** 0SS bär till landet, ty han får dem (***) för 10
kop<ek kannan.


