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Kansiisterne föra protokoli. De båda senare kategorierna med liten
förhöjning i gagn.

385 j. V SNELLMAN - H., A. H., 1. L., V. & K
SNELLMAN 21.XII 1864
HUB, JV$ handskr’ftssarnling

Älskade Barn! 10

Med stor iedsnad erfar jag, att jag icke fär resa härifrån ännu på fiera
dagar. Åtminstone får jag icke vara julaftonen med Er.

Ni har dock ett medel att vara giada, om ni viii begagna det. Strid
icke om någonting, utan försök den ena att gläda den andra.

Läs på qväilen värniösa barns bön och sjung någon af de psaimer i
kunnen. Var icke aiitför länge uppe.

Läs också Juidagen predikan och gå andra dagen i kyi,kan vid ijus.
Kan ni förmå Lagis vara goda och tiilbringa juiafton hos oss, så får

ni nog roiigt. 20
Kom ihåg, hvad Pappa bedt er, att alla skola skrifva upp sina

penning utgifter.
Gud Iåte Pappa med er få fira nyårsafton. Tjenstefoiket fär vänta på

sina julpengar till dess.

t<ill> Hanna —

Lät Winberg köpa hö, så att ifihuset icke är kalit. Se till att luckan der
hålles stängd. Om Magistern är borrta skail Emili hvar afton se efter att
gossarne släckt ijuset. Glöm ej fråga derom. Jag hoppas Di. förstått att 30

bjuda mamseli Claeson till Julen. En korg Svenskt öl borde Du låtit
taga. Deraf får drickas huru mycket och när som helst.

Gud vare hos er, älskade barn, och bevare Eder kropp och sjäi.
Amen.

Er öma Fader
J. V. S:n

Pbrg d. 21 Dec. 64.
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386 J. G. R. THILLN - J. J7 SNELLMAN 22. XII 1864,
TELEGRAM
HUB, JVS handskriftssamting

S:t Petersburg. Hotel K1e
Senator Snellman

Hemma bra. Barnen friska och vänta med otålighet. Born tillsagt
enskildt Banken om deposition, men viii ogerna vidtaga annan åtgärd
före din Hemkomst. 50

Thiln


