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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 half rubel, för Evelinas hatt, om du skulle
vara så god och gifva penningarna ät Olivia, ty hon har räckningen.

farväl älskade Make, måtte du snart få komma hit och Iefva i lugn,
Gud låte inga sorger och hårda prof hemsöka oss.

Din egen Maka
Jeanette.

Barnen ber helsa hjertligt.
10 Var god och skicka mig Iack och papper.
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HUB, JVS handskrftssam1ing

Älskade maka!

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

morgon frysa — då är fjerde veckan. Väl vore, om Du hittat pä att gifva
henne kinin i afton eller tidigt i morgon. Känner hon Sig ruskig, sä gif
ett pulver och åter ett efter tvä timmar. Fryser hon, så gif tv pulver pä
engång, när febern håller pä att siuta. och ett pulver till efter 2 timmar.
Sedan ett pulver livar dag, tilis jag kommer.

Gamia gumman bör få kinin tminstone en vecka dagiigen. Kosta
Rusthållarns pulver verkiigen 25 kopek) stycket, så kan hon taga eti
halft sådant p<e)r dag. Elix<ir Scharfii hjelper henne ej.

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

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

skickar jag. Af Scharfens elixir kan Du ge åt frosspatienter. Deraf
mäste tagas en thesked hvar morgon. Millefolii the, 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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HUR, JVS handskriftssamling

Wiktis den 15 Juni.

Älskade Make!

Ännu hinner jag skrifva et bref till Dig med poSten som går af i 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 siipper fram,
och Johanne dagen är deras högtidsdag.

Björkman reste i dag, jag hade sä gärna skrifvit med 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
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ljufligt, tyjag förvänades sjelföfver attjag förstod predikan alldeles bra
och så hade vi et så vackert väder.

Barnen äro rätt bra, men inte alideles fullkomligt fria sin hosta, men
det gär väl smäningom. Lilla Gossen har den äter, lika som dä du reste,
men den var emellan redan bättre. orsaken var den att andra tand nu
är framme, och jag tror att hostan alltid följer med tandsprickningen.
Han ar annars en glad Gosse, och ropar jemt Pappa och Mamma, helt
högt, det är alit nyheter för Dig.

1 Söndag måste Du helt säkert komma, dä äro vi dig till mötes, hela
Sällskapet, och då blir det glädje, Gud gifve du fick vara frisk till dess., 10

Vi har sä vackert här, alit är i sin fulla glans, Syrenerna blommar redan,
våra där hemma äro väl inte pä långt när utslagna.

Du har väl svårt att tro att jag blifvit sä flitig, och stiger opp ki. sex
om morgonen, men ingen klocka har vi här, jag mäste hvar morgon
skicka till Rusthållarns, och se hvad den lider.

1 morgon har jag stort byke, och har hvarken potatismjöl eller
stärkelse, men jag får väl låna. Boistervar hämtar Du väl äfven,
Gossarna fär nu såfva inne tilis Du kommer.

Glöm nu ingenting af hvad jag täcknat opp, ty det vore sä ledsamt
om det sedan skulle saknas. — Hvad det ändå vore bra om Tjensta 20

Flickornas koffert skulle kunna fås, ty de kan hvarken fara till Kyrkan,
och sä saknar de jemt det ena och andra. Kanske om Vaktmästaren
skulle höra åt, ty härifrån är ofta folk på torget. Om det gick ann att
hämta käl piantor, Anette skulle sä gärna önska att få sådana, men inte
har hon ändå bedt mig därom. Här blir en auktjon i nästa onsdag, efter
en bokhållare, som har mycket lärfter och andra saker, skulle man få
lärft för godt pris, men då är du ju redan här.

Bra lite fisk har här fåtts, inte en enda gång Jös, som förut.1
Om Du skulle läta Vaktmästaren taga Potaska ifrän Kudiakofs en 12

lod. och hvad det vore bra om få en kanna sirap till, ifrån Tabunoffs, 30

för 14 kop<ek hvad skall man laga när man inte kan laga peppar
kakor, sådana jag lagade i fjol; eller hvad du tycker därom?

Rullgardinerna har jag Käppar till, men har ingen nubb, att slå fast
dem.

Rusthållaren var just nu här och sade, att han mäste skicka på
transport, och att det då passar att skicka på samma väg, en fora till
staden, att jag skulle skrifva till Dig, att den i Torsdags afton, eller sist
i Fredag skulle vara i Helsingfors. Torparen som du talte med måste
äfven på Transport, därföre skickar Rusthällaren sin egen häst.

Janne beklagar sig öfver att han inte har någon tafia, och att jag 40

skufle skrifva et bref till Dig och begära den.
Gustafvas finger var pä väg att blifva bra, det kom till bulnad, och

Kantorn skar ännu opp det, sedan han kom ifrän staden, och tyckte att
det var moget, och gaf henne gummi ploster för att det skulle dra ut,
men jag tror han äfven skar pä et ställe där det inte var moget, efter
sedan hon satt plostret på, höjde det opp Köttet,1 och det ser mera illa
ut. Nu ämnarjag därföre skicka henne till Hjelt. Jag tror vist att melon
pioster hade varit bättre än gummi. Nu kanjag säga, att vi nästan ingen
hjelp haft utaf Gustafva, men nu gär det annors fastän arbeten blir äter
efter. Må Pappa kommer på landet till Johanne? 50

Farväl älskade Make, jag längtar efter tiden då du kommer ty annors
vore det bra ängsligt på landet.

Din Jeanette.

Barnen ber hjertligt helsa, nu sofver de alla i godan ro.


