
814 J. V. SNELLMAN - A. H. SNELLMAN 21.IV 1876

stundom suttit uppe. Nu synes den Gud> V<are> L<ov> vara på
öfvergången. Mei bra svag är han och äter ännu fint.

Afven Janne har krasslat ett par, tre dagar. Få se, hvartåt det vänder
sig. Någon svår attack bör det dock icke blifva, emedan början är så
odeciderad.

Som Du vet, ger alit detta mig oro, då eljest ingen förstår att hafva
någon omsorg. Der till hade jag några dagar reumatism i högra knäet,
så att jag med svårighet rörde mig och måste hällas inne. Nu är det
dock på rätt, hulpet med Apodeldocson.,

10 Genom Statsr<ådet) Arppe hade jag helsningar, ehuru man aldrig af
honom får veta mycket.

För sommarn hafva vi ännu ingenting arrangeradt. Gossarne krång
lade emot Danskarby, som också senaste sommar stod tomt. Derföre
hafva vi lemnat det. Hvad vi nu skola taga oss före vet jag ej, och beror
väl af Din sommar. Gossarne fä i alla händelser begifva sig till
Lappiandet.

Gud vare med Dig!
Din öme fader

J. V. S:n
20 H:fors d. 21/4 76.
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För vänliga lyckönskan min ödmjuka tacksägelse, till älskvärda med
borgarinnorna isynnerhet rätt af hjertat varm

30 Snellman
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Kära Hinni.

Det gör mig rätt sorg, att jag två postdagar glömt skrifva. Jag har
40 sparat till qvällen och då för sent kommit ihåg, att bref numera icke

kan inlemnas på morgonen.
Ditt telegram var det första, jag på födelsedagen fick, och Du kan

nog tänka hur kärt det var mig.
Dagen förut hade jag i trädgården ådragit mi en katarrh, som ännu

icke fulit gifvit med sig, utan har jag emellanåt vant tvungen att sitta
inne.

Huru Du skall ställa för framtiden, är svår sak att afgöra. Gör dock
undan så mycket som möjligt af expedition, för att vara ledig, när Du
kommer hem.

50 Att lefva här i staden bringar hvarken gagn eller glädje. Afven jag
önskade komma för en tid på landet.

Ledsamt, att ingen reglering af Podoska kommi till stånd. De äro
skyldiga att skicka arrendet. Gif dem några kuverter med adress. Ida’s
andel harjag utbetalt 135 mk.


