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bildad menniska väntar, att ni skall följa bjudningen, utan anser hvar
och en det för oförståndhet af så ungt folk att hälla till godo. Hvad
särskildt bränvinet angår, vore det lyckligt, om ni hela ert lif kunde
säga, att ni aldrig smakat derpä. Ni ären då räddade från det värsta.
Toddydrickandet är likasä farligt, emedan det vanhigen är alldagligt:
och det är det, som gör suparena i den mera bildade klassen, ehuru
äfven de sluta med bränvinet. För Janne är ja icke rädd, men väl för
Hinni mera. Om Du känner smak för SpirituoSa, sä var säker, att det är
en följd af tohaksrökandet i unga år. Nerfsystemets narkotiska döf
vande lockar till dess stimulerande genom spirituosa. Häglösheten och 10

olusten har nog till en del samma orsak.
Hanna och Kalle bo sedan &en 22 Juni pä Danskarby i Kyrkslätt —

nära Medvest. Maria likaså ehuru hos i dag kommit till staden. Tante
är nu ute på hesök. Ville lefver här med mig och arbetar flitigt nog.

Få se, om ni följt mitt räd och önskan och frän Kuopio vandrat
genom Nurmis och Sotkamo.

Gud vare med Eder.
Er öme fader
J. V. 5:n
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H:frs den 2 Juli 1869.

P. 5. Jag måste banna Janne för ett sä ofvörlåtligt dåligt brefskrif
vande. Det är verkligen Stor skam. Förstår icke huru Du kan skicka
sådant sudd som brefvet till Hanna, oförsegladt genom fremmande
händer. Dälig brefskrifning är egenhändig attest öfver personens
oduglighet.
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Kära gossar!

Ännu saknar jag underrättelse om er ankomst till Paldamo. Det är
ledsamt nog, att ni får så korrt tid att dröja der.

Tyvärr finner jag, att äfven Pastor Forhus gör sig besvär rned er
utöfver all min önskan. GIöm åtminstone icke att visa Er tacksama. 40

Helsa och tacka frän mig och säg, att jag skrifver med nästa post.
När ni kommer till U<leåborg hör ni derifrän besöka Pudas och

min farbror Benjamin. Likasä ställa så till1 att ni kommer till Brahestad
och hesöker D:r Ehrström. Hör dock ät först om han är hemma. Han
är Pappas käraste ungdomsvän.

Hanna skrifver väl till Udeå>b<o>rg. Gud vare med eder.
Er öme fader
J. V. 5:n

Härjemte mk 100 — Dock med ledsnad öfver den onödiga utgiften. Lät 50

se att inspara, så att ni icke behöfver mera för resan. —


