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Den 12 Septernber.
Aiskade Make Min!

Gud låte det blifva vackert väder, nu är ki. fem och ännu har vi stark
dimma, ki. 6 skall Hanna reser, Rusthållaren viii sä, ty han säger att
hon vid samma tid på afton är hemma, och det sktiile passa alideles ilJa

jo om köttet kom om Lördags afton sä skulle det ej hinna blifva bortsäldt
och få stå för länge. Rusthållaren gaf Anna han tyckte att hon var
bättre än någon annan, och bra mycket trefligare har Hanna med
henne. Anna säljer nog köttet på torget. 1 går blef det slaktadt Fästis
sonen var och gjorde det, och gjorde mycket väl ifrån sig, ingenting tog
han för besväret, jag tracktera honom blott. Kon var mycket mager
den liksom hade lite röta under bröstet. Räntan ämnar jag salta in, och
biodet bakar jag till bröd, som sedan duger koka.

Gifmig nu råd huru jag skall göra med grisen, nu skulie det blifva ett
präcktig svin, om vi skulle håila den till Julen, men om den nu lyckligt

20 skulle komma fram. det är just det jag frucktar före.
Huru skall jag annors ställa till mcd åkningen. Valiman har jag ännu

ej fätt, men kanske att jag ännu får, eller hinner vi sedan få när vi äro
hemm Socker vore det väl bra om du skulle skicka.

Barnen äro Gud vare låf friska, Lilla Gossen hostar ännu lite.
Gossarna saknar bra mycket Hinrick fä se huru det går när Hanna
reser. Bar lite gär det pä lasset, jag hade nog haft en koffert, men
Rusthållaren tyckte att det skulle blifva svärt att sitta. Hanna reser rätt
gärna. Huru må det är mcd eder Gud låte alla vara friska.

Farväl min saknade Make
30 Din Jeanette.
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Dan 14 September.
Alskade Make!

40 1 dag får jag väl höra huru Hanna stackare kom fram, bra orolig har
jag varit för henne, jag tyckte sedan att lasset såg stort ut. fastän där
inte var mycket uppä, jag hade inte skickat hålkakor, men Rusthållaren
tyckte att det var det passligaste. Vi äro alla friska, Barnen har inte
ännu nytjat några öfverråckar men väl har de haft valmansböxor, och
alldeles utan hosta äro båda Gossarna.

Lilla Gossen hostar obetydligt. vi har det alira skönaste väder i dag,
och jag ämnar fara ut mcd barnen.

Huru orkar du bestyra om barnen 1111 måste det blifva mera svårt. jag
tänker oupphörligt pä eder. Barnen här leker sä snällt till samman.1jag

50 tycker att Janne och Ville passar bra ihop med sina lekar.
Lilla Gossen kryper sä snällt, och börjar redan att höja sig opp.
Jag ångrade att jag inte bad Anna bjera alla orena kläder, dc hade

hunnit blifva rena. Tack för iiamnammen det var så välkommit,
Fru Dhalberg var här och hade en liten Gosse med sig, hon hämtade

åt Janne en stor ost, och barnen skickade sedan lite Confekt åt hennes
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små. Helsa Hinni och Hanna ifrän barnen och mig.
Gud läte Dig och Barnen få vara friska, därom ber jag den Högste.

Din Jeanette.
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Jag skrifver blott, för att säga, att Hanna och Hinni äro friska, och för

att bedja Dig komma nästa lördag om vädret är vackert. Res ut om
fredag. Säng kläder borde skickas redan om Thorsdag — eller fredag

mycket tidigt. Tänk icke på att hinna fram på en dag, Lilla gossen får

icke vara ute sä tidigt eller sä sent som dertill fordras. Rusthållarn
mäste nödvändigt följa er. Gud vare hos Er, Din egen Make.

J. V. S:n
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201 UTDRÄG UR PROTOKOLL FÖRT VID HISTO
RISK-FIL OL O.GISKA STUDENTFA KUL TETEN$
SAMMANTRADE 9.X 1856
HUB, Studen tkorporationernas arkiv

§4.
1 anledning af den myckna tid som ätgick till diskussioner om nya
möbler till Fakultetsrummen, om stolar och bord, o. s. v. och vitket 30

andefattiga resonemang utestängde hvarje bättre, föreslog Professor

Snellman, att Studentkorpsen inom sig borde uppsätta en stadigvaran

dc komit, som förberedande och detaljeradt kunde afhandla alimänna

ekonomica af gemensamt intresse, äfvensom vigtigare administrativa
åtgärder, och hvilken lättare än hvar Fakultet för sig vore i tilifälle att
kommunicera sig rned Läseföreningens bestyrelse. Komitn finge ge
nast sysselsättning med bibliotekets ordnande och uppställande, mcd
förskaffandet af rymiigare loka!, mcd att uppgöra kostnadsförslag till

byggandet af ett eget studenthus, o. s. v. Opponerande sig häremot
ansåg Kurator att Fakultetens medlemmar, till ett slikt företag vore 40

alltför unga, hvilket andragande Professor Snellman Iikväl förkastade

på grund af att det när som helst stode Komitn öppet att inhemta

äldre och erfarnare personers råd, och förkiarade sig Professor Snell

man för sin del gerna beredvillig att städse i möjligaste motto dermed
bispringa.
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Hochgeehrtester Herr Professor!

Vor mehreren Jahren hatte ich das Vergntigen, Ihre persönliche

Bekanntschaft zu machen, und sie war mir so angenehm, daB ich


