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Jag ångrar nu, att jag ej genast telegraferade — men har gjort det i
dag.

Din giädje öfver dervaron giäder mig. Jag ser, att äfven teatrarna nu
äro öppna, och tänker väl Din teatarsjuk lockar Dig till dem. Men jag
är bekymrad öfver Ditt sällskap, emedan det är rent omöjligt att
hemkomma derifrån, utan att ledsagas af nägon herre. Gä derföre icke
oftare, än Du har ett fulit passande sällskap, som Sitter på en anständig
plats.

Lemna också de Franska dramerna, som för det mesta äro värdeiösa
10 — och ännu sämre än sä.

Politisera icke. Svenskarna äro ett skojande siägte, som aiitid mäste
hurra för elier hvissia åt något. Skulie de förstå sitt eget väl, skulie de
önska ett starkt Tyskiand. Ryska tidningarne veta nog, huru ondt ett
sådant i en framtid kommer att göra Ryssarna. Iro icke, hvad Du iäsei,
i Svenska tidningar om kriget. De fördöija och förvända sanningen
uppsåtiigt, emedan det ger dem prenumeranter.

Ville hernkom om Thorsdag. Han skref först, att han längtade hem.
Han hade haft en svär halssjuka och nödgates vistas en vecka i
Kangasala under läkarevård. Fredag for han till landet och medtog

20 Dina bref. Kalle och Charlotte kommer till staden den 31:a.—
Helsa naturligtvis till Castrns och — Heggströms, som Du väl nu

besökt. Du hade bordt hos C<astrns säga, att Du icke viii besvära
dem, men bedt att fä komma åter pä korrt besök. Jag trodde att de
möjiigen skulle kunn införa Dig i något yngre säliskap.

Du hade bordt komma ihåg att med Fru Borg fara till Upsala om
Lördag och pä återväg om Söndag bese Skokioster — fara sjöledes
naturiigtvis. Ofverhufvud förnöt ej Din tid med hemmasittande och
spektaklerna, utan rörs raskt ute och gör utfärder — endast Du kan fä
godt säliskap. Af sådane har Du blifvande och giada minnen; ty en

30 skön natur är mera, än alit, hvad konsten kan frambringa.
Anmäl min kompiiment hos Din älskvärda värdinna och min

tacksägelse för den välvilja, hvarmed Du bemötes. Eljest är icke själ
uppsöka Finskt säilskap. Deraf har Du no hemma — utan om Du
genom HEeggströmska döttrarna kan komma in i hyggiig Svensk krets,
sä försumma det ej.

Bestå Dig häst pä aftnarna. Har Du en känd kusk, som affiemtar
Dig, sä kan Du utan farhäga dröja borrta.

Det är väi, om Du kan spara till toilette m. m. för Din kammare.
Gud beskydda Dig

40 Din öme Fader
J. V. S:n

H:fors d. 28 Aug. 70

P. S. Jag upprepar telegrammet. Dröj om Du viii till 9 September, dä
Wiborg går hit. Passa dock på annonser i Dagkigt> Ailehanda.
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Kära Hanna! Förgäfves väntade jag bref med senaste ängbåt.
Jag skrifver dock nu, för att underrätta Dig, att vi alla äro friska.
Kalle kom till staden med Charlotte i förrgär. Hinni kom samma dag

med segeibät. De bäda andra hade landsatt honom i Sandviken,
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hvarifrån de genast återvände till sin fiskare.
Hinni vili nödvändigt nu genast resa till tingen, och han fär väl fara

inom par dagar.
Här har nu sqvalat så förskräckligt fiera dagar ä rad, att ingen kan

röra Sig utom dörren. Har der varit lika ängsligt väder, har Du icke Stor
glädje af Din vistelse — och det bedröfvar mig rätt.

Gud vare hos Dig.
Din öme fader
J. V. S:n

10

H:frs d. 31. Aug. 70.

Jag skrifver ännu p<e>r Wiborg och skicker Din kappa med uppasser
skan.

Köp biljett i god tid — ty det blir viSSt trångt om plats.
Ett bref frän Man Essen afgår jemte detta.
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Högädle Herr Häradshöfding.

Med H:r Häradshöfdingens goda minne begifver sig min son Henrik
åter till Kristina.

Tillåt mig betyga min innerliga tacksamhet för hans tidigare vistelse
hos Herr Häradshöfdingen och för den synnerliga välvilja, hvarmed
han blifvit omfattad — icke mindre än för den godhetsfulla tillåtelse, 30

med stöd af hvilken han nu äter infinner sig. Jag har kunnat öfvertyga
mig, att han också sjelf vet att uppskat% både den möda, H:r
Häradshöfdingen gjort sig med hans undervisande, och den faderliga
vänskap, hvarmed han äfven i öfrigt blifvit bemött.

Pä grund häraf vågar jag hoppas, att hans uppförande varit nägot
sänär till nöjes, så att H:r Härads höfdingens godhet icke är pä honom
bortkastad, och hafva uppmaningar att bevisa det i verk och gerning
från min sida icke saknats.

Jag beder ocksä fä tillägga en vördnadsfull och tacksam helsning till
H:r Hradshöfdingens ädla Fru — ödmjukt anhållande, att Hon icke 40

måtte visa alltför stort öfverseende med min son, utan benäget tilidela
honom de rättelser, hans ovana vid att sköta sig sjelf väl kan förtjena,
och hvilka jag är öfvertygad han med skyldig uppmärksamhet skall
mottaga och efterkomma.

Med utmärktaste Högaktning och sann Vänskap har jag äran
underteckna

Högädle Herr Häradshöfdingens
ödmjukaste tjenare

Joh. Vilh. Snellman
H:frs den 2 Sept. 1870. 50


