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Kära gossar.

Jannes bref fr<ån) U<leå>b<o>rg af den 9 d:o har anländt.
Ni lofvade skrifva hvarje vecka och jag bad er sända uppgift pä era

utgifter. Från Kajana har jag fått endast ett bref Hinnis. Intet ord om
10 utgifter och kassa. Icke ens underrättelse om ni fått mitt bref af den 17

Juu med 100 mk.
Nu fär jag veta, att ni utan mitt tillstånd begär pengar af farbror

Snellman. Att allt detta gör mig ledsnad,1 är icke att undra pä. Ni hade
bordt skrifva i tid från Kajana och uppgifva, huru det stod till med
kassa, så hade jag skickat pengar till Udeå>borg.

Här följer nu mk 100. Meningen är icke, att ni skolen göra af med
hvarje penni, utan endast det nödiga till skjutspengar och för sändning
p<e)r ängbät af era affekter.

Om jag kan fä fram kurirkärran skall jag skicka den. Eljest kan ni
20 taga ångbåt frän Ruovesi och sedan jernväg7

Res så tidigt, att ni ären här till inskription.
Helsa Farbror, faster och alla i familjen hjertligt från oss, sär

skildt Maria frän mig med mycken tacksägelse för hennes kärkomna
bref.

Hanna och gossarne hafva varit några dagar i staden. De reste i
går jemte fru Heintzie, som dröjer en vecka på Danskarby.

Er öme fader
J. V. S:n

30 H:fors d. 18 Aug. 1869.
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Kära Ville.

Jag är ej nöjd med, att Du stannar på Danskarby.
40 Jag talade i somras med Magisteren. Han sade sig hafva väl rum för

Dig i Jyväskylä och var äfven nöjd med att Du skulle komma dit.
Der har Du godt sällskap och äfven ledning i Dina studier. Får ocksä

dagligen tala Finska.
Jag skall hos Rektor utverka tillstånd för Dig att vistas här några

dagar — hemma nemligen, så att Du blir utrustad för resan.

Din öme fader
J. V. S:n


