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Pierre, July 19 1890
Mijn lieve Rhoda
U mij zein aangename brief van 14 dagen heb ik in welstand ontvangen en hoop van harte dat
gij deze met de kinderen in goede gezondheid zull ontvangen. Ik heb ook een brief van Pa ontvangen
maar hij schrijft niets van ziekte te huis dus hoop ik dat het niet erg is. De Legislature duurt nog tot de 7d
Maart dus nog een lange tijd maar ik denk er net over als gij het is maar beter dat ik nu maar hier blijf
tot dat het gedaan is en ik beloof je ik wil zo’n office niet meer hebben want het begint mij erg te
vervelen en toch kan het goed voor mij zijn om naderhand wat beters te kreigen want ik maak hier veele
vrienden. Ja mijn liefje ik weet niet wat ik u verder schrijven moet. Van zich ik verlang hard om u te zien.
Kus de jongens voor mij en groet uwe ouders benevens Doris en Lizzy met een kus van u zal ik maar
eindigen en u in mijn gedachte omhelzende wensch ik u goodnight. Uw zeerliefhebbende man
Frank

Pierre, July 19 1890
My dear Rhoda
I received your pleasant letter from 14 days in well-being and sincerely hope that you will, with
the children, receive this in good health. I also received a letter from Dad, but he wrote nothing about
illness at home, so I hope it is nothing bad. The Legislature lasts until the 7th of March so a long time yet,
but I think about it just like you, it is better that I just stay here now until it is done, and I promise you I
don’t want such an office again because it is really beginning to bore me and yet it can be good for me
to get something better afterwards because I am making many friends here. Yes, my love, I don’t know
what else to write you. Of course, I long greatly to see you. Kiss the boys for me and greet your parents
as well as Doris and Lizzy with a kiss from you; I will just finish and in my thoughts embracing you wish
you goodnight. Your very loving husband, Frank
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