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Hälsa så hjertligen Jeanette och edra barn. Måtte ni nu alla vara och
få förblifva friska. Runeberg hälsar kärvänligen.

Ursägta nu mitt långa bref.
Vännen Fredrika Runeberg.
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Alskade Maka!

Gud vare lofvad, att i alla befinnen er väl. Gif dock flitigt terpentin åt
lilla gossen, hvars lungor äro mest i fara.

Med budet, Köykkä, som säger Rusthållarn hafva bedt honom taga,
hvad här finns, följer: flickornas kista, 1 1/2 L Sill, en korg mcd
Potatismjöl stärkelse, silkessnodd, silke, skosnöre, Turkiskt garn,
Hattband, Spenatfrö — en butelj jäst, mera kan ej fås, och ett fiskben
1 k<anna Sirap — En korg namnam till Ida.

20 Som du finner, lägger Du på mig alltid en dryg anpart af all omsorg
till den myckna tungajag har för egen del. För Dii tänker Du icke ens
på en bit bröd åt mig. Jag säger detta icke för att klaga — ty det räcker
ej sä länge, men för att lägga Dig pä sinne, att något i mitt Iif fattas,
som Du icke ens vill ersätta med en enda strykning af din hand öfver
min af bekymmer tunga panna. Dock det är fåmngt tala derom, ty det
kan ej hjelpas. Gud beskydde Eder Dig och barnen. Kyss dem alla från
allas Eder faderliga.

J. V. S:n
d. 17 Maj.

30

181 J. V. SNELLMAN-J. L. SNELLMAN 9. VI 1856
HUB, JVS handskr(ftssamling

Helsingfors den 9 Juni 1856.
Alskade Maka!

Gud vare hos Eder, Dig och barnen, och låte Eder lefva mig till glädje,
40 friska och förnöjda.

Jag sänder härjemte:
Klädningstyg ät Dig och Hanna.
Blustyg och Byxtyg åt Gossarne
De begärda trådrullarne —

Arter 2 , den enda sort, som fås.
Prinsens droppar, Kräkvin och Barnpulver.
Mitt Iif här är ödsligt. Dock lider arbetet väl, och jag kan hoppas att

Söndag vecka till vara hos Er. Endast att mina ögon äro skrala.
Lef Väl! Din kärleksfulle Make

50 Snellman.
Konfekten följer mcd.


