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Gud bevare Eder. Skrif hvarje vecka. Några rader glädja mitt hjerta.

Eder öme fader
J. V. S:n

H:frs d. 24/7 73.
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Kära Hanna.

Jag har hvarje dag väntat bref — förgäfves.
1 anledning af Kalle’s kråkfötter, sänder jag dock detta till

U<leåb<o)rg jemte en vexel på 50 mk. Nummer nedanför.
Gif Kalle 12 ä 20 mk efter hvad han kan behöfva.
Ville är hemkommen till D<anskarby, der jag vistats hela fem

veckor, doch hvarje vecka rest hit på 2 å 3 dagar.1
20 Helsa till alla slägtingarne.

Skrif — det gör ju Dig sä litet besvär, men mig stor glädje.
Gud vare med Eder!

Er öme fader
J. V. S:n

H:fors d. 6/8 73.

N:o 8 718 på Fören<ing>s B<a>n<ks Kontor i Uleåborg.
os. Karl Snellman.

30 Alltså får Kalle lyfta pengarna och sknfva på vexeln
Qvitteras:

K. S:n
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40 Älskade Son.

Ditt senaste bref af den Juli har skänkt mig nägon tröst.
Det är mig visst icke lätt att betala Dina skulder. Men jag bedröfvas

af din oärlighet mot mig och af misströstan om din framtid.
Sädane uppträden som de, hvilka ruinerat dig. kunna när sam helst

återkomma. Om Du icke undflyr anledningen, drickandet, är det
ohjelpligt7

Beslut aldrig sätta Din fot pä ett värdshus. Afbryt allt umgänge med
personer sam besöka dem. Dröj icke i nägot sällskap till sista man, utan

50 skilj dig tidigare.
Men för sådant behöfs, att man förstår lefva utan sällskap. har sin

största glädje af ensamheten. Härtiil äter fordras, att menniskan har
något högre ml, som gör arbetet kärt och ger tanken sysselsättning.

Jag vet icke, att något, skulle hindra Dig att uppträda såsom
författare af mindre uppsatser — annat än bristande intresse och
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okunnighet. Att vinna kunskapen beror af egen vilja och är lätt, om
intresSet finnes. Detta åter väckes grnom läsning af utmärkta författa
res skrifter.

Går Du den vanliga landsvägen, att göra endast hvad Du måste, blir
äfven Din framkomst derefter. Bekiagiigen hafva era sällskapen varit
sådana, att inga högre sträfvander i dem rört sig. Och er läsning och
era examina hafva stätt äfven under detta sällskaps. Vid någon
besinning borde blygseln häröfver mana äfven Dig att genom någon
utmärkelse reparera det skedda.

Åter Ditt förhållande till mig. Skulle Du bekännt Din belägenhet 10

från Kristina, huru päkostande det än var, hade troligen mycket annat
uteblifvit, kanske allt och äfven Din läsning varit en annan. Jag kan väl
föreställa mig, att ditt lånsystem har mycker skuld till hela ditt
lefverne. Nu skulle Du varit tanklös nog, att äfven i Kuopio börja Din
bana med lånande. Förstår Du icke, att det nedsätter Dig i allas ögon,
som känner något derom. VilI Du öka min sorg, ja låta mig förtviflas
om din framtid — fortsätt då. Eljest lyd mitt råd, följ mina upprepade
böner: låna icke en penni. Skrif mig till, när Du behöfver pengar. Tag
icke heller ut något hos Mölsä.

Får Du tillifihle till att drifva några mål t. ex.1 för Ranin och genom 20

honom för andra handiande, så gör det. Men var för all del noggrann.
Haf interfolierad kalender och särskild dagbok, diarium i kolumner,
upptagande hvad Du tillgjort i hvarje ärende. 1 kalendern hänvisningar
till den och termitier för rättegångsdag, fataljer m. m.

Utan kassabok blir din hushållning alltid dålig. Att summera utgift
för månad är en mening till sparsamhet7

Du har väl besökt Ranin. Uppvakta också guvernören och dom
prosten — Borg, som eljest blir stött pä mig.

Hanna och Kalle resa från Uleåborg den 2l:sta. Skulle Du skrifvit
till Hanna, hade hon nog svarat. Du tänker ej på att tacka henne, som 30

uppoffrad sig för oss alla. Jag har mycket sörjt deröfver, att hon icke
kommit från hemmet.

Att ansätta och glädja Hanna — det kan D tänka på. Mina
återstående dar äro sä få, att Dig ingen tid för min glädje återstår.
Lyckligt dock, om jag kunde då med någon förhoppning om Dig.

På min faderliga ömhet kan Du lita.
J. V. S:n

H:fors d. 16. Aug.]873.

40
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Härjemte Fören<in)gs B<anke>ns postremissvexel N:o
8 787 — ä Mk 60. — på Kontor der<städes>.

1 början på September skall sända mera.
Låt göra Dig att par starka bottiner, om kan fås helst tredubbel sula,

för att nyttjas utan galoscher. 50

Gud bevare
Dig Din öme fader

J. V. S:n
H:frs d. 17/8 73.


