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därifrån, ty det kommer säkert mal däruti. Hälsa Pappa och Olivia och
säg om Ida. Skicka denna lilla lapp till Amalia Perander. Mamsellerna
Grönros måste få fyra och en halfrubel, för Evelinas hatt, om du skulle
vara sä god och gifva penningarna åt Olivia, ty hon har räckningen.

Farväl älskade Make, mätte du snart fä komma hit och lefva i lugn,
Gud låte inga sorger och hårda prof hemsöka oss.

Din egen Maka
Jeanette.

Barnen ber helsa hjertligt.
YO Var god och skicka mig lack och papper.
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Älskade maka!

Du var snäll, som skref mig ett sä långt bref. Tack derför!
20 Låt Hanna icke äta surmjölk ännu pä en vecka. Mätte hon icke i

morgon frysa — dä är fjerde veckan. Väl vore, om Du hittat på att gifva
henne kinin i afton eller tidigt i morgon. Känner hon sig ruskig, så gif
ett pulver och åter ett efter två timmar. Fryser hon, s gif två pulver på
engång, när feberii häller på att sluta, och ett pulver till efter 2 timmar.
Sedan ett pulver hvar dag, tilis jag kommer.

Gamla gumman bör få kinin ätminstone en vecka dagligen. Kosta
Rusthållarns pulver verkiigen 25 kop<ek stycket, sä kan hon taga et
halft sådant p<e)r dag. Elix<ir’ Scharfii hjelper henne ej.

För Gustafva finnes ingen annan hjelp, än linfrö gröten. Ar det
30 rigtigtfulslag, mäste en knifsudd stickas in ända till benet — och sedan

gröt pä. Du kan skicka henne till D:r Hjelt, om det biir mycket illa.
Papper m. m. får Du vänta pä, tills jag kommer. Litet medikamenter

skickar jag. Af Scharfens elixir kan Du ge åt frosspatienter. Deraf
mäste tagas en thesked hvar morgon. Millefolii th, mycket starkt, en
kopp kan vara lika godt.

Gud vare hos Eder! Din kärleksfulle, trogne Make
Snellman

d. 12 Juni 1856.
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Wiktis den 15 Juni.

Älskade Make!

Ännu hinnerjag skrifva et bref till Dig med posten som går afi onsdag.
50 Ida far i morgon klockan sex till Dhalberg, och dröjer där till onsdagen,

och dä är läsningen siut, han har redan bestämt hvika som slipper fram,
och Johanne dagen är deras högtidsdag.

Björkman reste i dag, jag hade sä gärna skrifvit mcd honom, men jag
viste inte att han skulle resa sä snart, föränn klockan sju då jag var på
väg till Kyrka. Jag for uti finskan med Rusthållarns, och hade ricktigt


