sida 1
Ridgway den juni 11 1906
Dyrt ällskade fader nu vill
jag tickna några rader til
edr och låta eder veta
hur jag mår jag mår
ganska godt nu får
jag säga, nu min allskade fader vill jag sända
eder 4 Daler til hösten
och jag önskar att de voro
och blevo til vällsinnelse
för eder och vill jag
[text överst på sidan]
min adräs är Johan
Nilson 471 Nortbrad st
Ridgway Pa
hällsa dem i Wisnehult
skrif snart så är ni snäl
sida 2
ni skall äta upp dem
så att ni sliper att
hongra under hösten.
Ja må, Gud vällsingna
de pängarna det är
ett bevis på att jag
har inte glömt eder än
nu. och så önskar jag
att ni skriver til mig
så fort ni får pängarna
jag fodrar det för rästen
för annars vett jag
[text överst på sidan]
hällsa dem i visnehult och
alla i Eskhult. Jag får saga
att mina bröder äro i skogarna
och pellar bark och jag
går här i Ridgway.
sida 3
inte om ni har fått
dem. där för skrif
så fort ni får dem.
så får jag säga eder att
snart skall ni få se mig
på kort för jag
fotograferade mig
just i kväll så om

en 14ten dag. Eller om
en 3 vickor så tänker
jag att kunna sända
det. Jag får även om
tala att Anna och
Agust har fått
varsin til tänkta
maka nu vil jag
sida 4
att ni inte skall skriva
til dem att jag
har låtet eder förstå
det jag kom ifrån
Syster tildas hem
nu vid 6 tiden så
l jag har så brått
att skriiva nu. sjära
släktingar tänken
på vår frällsare Jesus
Kristus. Jag skrivit och
sänt pängarna af
eder allskade sån
Johan Nilson Guds frid min adräs är
John Nilson 471

