
J. V. SNELLMAN -. A. H. SNELLMAN 17.VI 1880 885

Egentiigen är blott möbel Din anpart. En kabinettsmöbel har Du
glömt, Absolut nödvändig. Toilettbyrå — icke toilettbord som tar stort
rum utan gagn. För sybord liten soffa och 6 små sto1lar. Afven den fås
bäst fr<ån P<eters)b<u>rg. En gammal valnötsmöbel är bättre än ny, när
den poleras, litet bomuli vadd elI<er) tagel tiilsättes i stoppningen och
nytt och siden öfvertyg. Ylle alltid svårt för malarne.

Från Janne har förgäfves väntat bref.
Skrif snart. Helsa och tacka Anna för brefvet. Din äme fader

J. V. S:n 10

d. 17/6 80

Jag telegraferar nu till Kalle att alla planer för midsommar äro siut.
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Kära Hinni.

Jag skickar här endast Mk 300.—, emedan jag har ondt om pengar
mellan qvartalerna. Skall dock skicka något mera i Augusti.

Du skrifver ingenting. Jag vet ej, om Du följer mitt råd att köpa blott
det nödvändigaste och framdeles efterhand kompiettera afhvad Ni kan
spara.

Jag tycker det är illa, att Du har blott 3 silfverskedar. On skickar hit
en till modeil, skall jag Iåta göra 3 till, sä har Ni för hvardagsbruk. Har
Du några silfverteskedar? Jag minnes icke. Skrif derom. 30

Vet Du hvad Anna har af silfver, neml<ige>n sockerskål, gräddsnecka
o. s. v. Det skulle passa väl, attjag skulle gifva Hanna något sädant till
bosättningshjelp.

Hanna är hos Kalle. Jag häller på att expediera till dem, ett par lädor
— emedan Kalle inrättat hushåll och jag glömde Hannas namsdag då
hon reste.

Det är sorgligt nog att N aldrig skrifver till Kalle. Jag tror Du icke
ens underrättat honom om Din förlofning, Du vet nog huru lycklig han
vore att fä skrifva till Anna, om hon först skulle skrifva nägra
skämtsama rader till honom. 40

Helsa Anna och Hennes anhöriga. Gud vare hos Dig.

Din öme fader
J. V. S:n

d. 28 Juli 1880.


