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gerna viii ersätta skjutsen. Likasä, att Rusthåilaren skickar egna hästar
elier skaffar mig två å tre hästar från grannskapet, för att medtaga litet
affekter dit ut. Haf nu godheten besörja derom, och var försäkrad om
min tacksamhet sä för denna som andra väntjenster, jag fätt eiler fär
erfara.

Kommer Rusthåilaren icke till Helsingfors, sä var god och skrif
nägra rader och lät mig få veta, hvilka möbler,, i synnerhet sängar och
skäp Rusthåilaren kan aflåta. Kan jag få en tolft hyfiade bräder, så viii
jag nog hjelpa mig med barnsängar.

10 Jag väntade länge pä Rusthåilarens ankomst hit efter Påsk, sä
mycket mer, som Herrarne Sjöstedt sade mig, att något ärende för
socknen päkaiiade hitresan. Får jag nu ej snart svar, sä mäste väl jag
ännu resa ut före flyttningen, som jag gerna önskade kunna verkstäila
i mediet af denna mänad.

Med heisning till Värdinnan och tacksägeisen för mitt senaste besök
tecknar jag

AktningsfuHt
Joh. Vilh. Snellman

20

P. S. Jag bor i Kurir Åberg’s gård vid Nya Kyrkogatan, invid D:r
Pihiflychts gård.
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30 Lördag
Alskade Make!

Med förnöjdt sinne kan jag nu skrifva till Dig ty vi äro aiia Gud vare
låf friska, och Barnen har sä roligt öfver det vackra vädret, Malena har
äfven varit ute, och hennes mage har hittils varit mycket bra. Heit
oförmodat för mig kommer jag nu att skrifva ty jag viste inte att nägot
bud skuile afgä till staden. Och du är säkert bra nöjd att fä höra huru
det är med oss. Barnen säfver alla, vi voro i dag, alla bjudna pä kaias
till Fru Björkman som firade sin namnstag. Du mä inte bekymra Dig

40 öfver att vi inte har färskt till Heigen, ty Rusthållaren har skaffat 05S

Jös, et helt pund, och sä fick jag köpa Kräftor.
Rusthäiiarn bad mig skrifva att han inte kan skicka efter Borgströms

efecter, ty han får inte hästar, men en häst skickar han ät Dig, för våra
efäkter.

Et och annat glömde jag ännu det vore stryck järnet och spjeliet. ty
här fins ing sådana, äfven, åtminstone den ena trefoten. Mina iapp
påsar och garn päsar skulle jag äfven bra nödigt behöfva.

Hanna har uti sitt skåp en påbörjad böxa, och hennes bäda
dockkoppar, och porselins hufvudet som hon har uti sitt skop och det

50 andra hufvudet som är uti mitt skäp och äfven hennes iappknyte. äfven
fins det i köket et lapp knyte som jag ämnade läta dem klippa till
mattor. Nägra byttor vore utmärkt bra att fä hit men denna gång lär
det bli omöjligt, därföre kan Carolina hälia några i beredskap ifaii det
skulle hända att något bud framdeles skuile afgä. Du giömmer väl inte
min Psalmbok och min Bibel, och de tvenne mindre Psalmböckerna
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och äfven den finska Psalmboken. Om du skulle hemta riktigt godt
snus, så skulle jag göra presant åt Gamia gumman, ty då vi vore där
klagade hon öfver att hon inte helst hade godt snus att bjuda. Åt Ida
ämnade jag styra ut en af Hannas dockor, eller om du tycker att Du
skulle nännas köpa ifrån Langens bod en nätt kroppjemte hufvud, den
kostar 40. kop<ek Om det vore råd på, så vore det präcktigt att i stället
för tygskor, köpa vaxläder och sä kunde skomakaren göra dem här.
Tycker Du inte att det vore bäst att fä gardinema hit.

Söndag. 10

Malena är fortfarande frisk och glad, och har inte behöft nägon
medisin. 1 dag har vi väl opphållsväder men blåsigt och kait, barnen
har väl ändä sprungit ute, men jag gjorde som du sade, och satt
ulltröjor på dem, men ändä mäste jag nu sätta rockar pä dem, och
fastän ki. inte är mer än sex, sä mäste jag be dem in.

Pappa som inte ännu är hit flyttad, Calle promenerade dit i dag, och
alit ännu Iigger de i frossan, han slapp inte därifrån utan att äta
frudkost.

Om du nu heit snart skulle komma hit, det biir sä rysligt ledsamt att
vara ensam, och sedan sådant bekymmer, närjag sjelfmäste bestämma 20

om deras utvandringar. Gud Iåte Dig vara frisk. Mcd budet skrifver Du
väl till mig, det vore roligt att helst fä några ord, du har väl sä rysligt
otrefligt. Farväl älskade vän, jag längtar att du mycket snart mä
komma. Barnen helsar, och låfvar vara snella.

Helsa alla Vänner. Din egen
Jeanette.
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Käraste Broder!

Jag har sökt Dig ett par gänger, för att vänskapligen bedja, att Du ville
vara god och hjelpa Litter<atur>bladet för Juni ut i verlden i korrekt
skick — och gör det nu härmedelst. Endast ett korrektur behöfves.
Faktorn är fullt pålitlig för revision.

Skänk också bladet den Engelska artikein om Finland. 40

1 går hördejag, att Din väning torde blifva ledig. Om sä är, s lät rnig
mcd budet fä veta det samt antalet af rum och hyrans belopp. Jag reser
bort kl. 10, men skall gifva bestämdt återbud i saken.,

Blif ej ledsen öfver anhällan ang<äende korrekturet. Har Du någon
dag icke tid dermed, sä skjut det pä Lagi mcd tillbörlig förmaning.

Broderligen
Joh. Vilh. Snellman
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