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P. S. Nar fil vi våra återstående »Giftermål» som Mag. Snellman ar
skyldig oss? — Skola dess skylt äfven blifva »Kärlek Och kärlek?» — eller
kanske för variatiln skuld: »smälek Och smälek»?

Skrif nu snällt Och beratta mig nzycker ur den der trelliga litterära
verlden, dit jag blltt fick titta en sekund, för att sedan för evigt stängas
derifrån.

Ach hvad jag nu saknar våra fillslfiska föreläsningar! Om jag kunde
trllla dem tilibaka vet jag ej hvad jag skulle gifva till., io

P. S. Ebba ber helsa — hln mår förträffl<igt> men saknar understundom
Mälarens herrliga strand. Mina andra barn må dåligt — dc ligga ännt
i dvala, Och jag Orkar ej tänka eller handla för dem, utan låter dem
ligga. — Gud gifve dc ville ligga till sig, scm Cap-vinet.

31 J. V. SNELLMAN - C 1?. EHRSTRÖM 19.IX 1842
HUB, Diverse brev 20

Brlder CarOle!

Jag skrifver blltt för att kIta dig veta följande.
1 Berlin har Du:
utlm Dieffenbach
äfven Jflngken
Gnefe
Kluge Prlfess<On
Frlriep 30
Schlemm i Kirurgi
Archersln
Trlschel DOktOr
Böhm

Schönlein
Osann Medicin
WOIff

Rlmberg } Barnsjukdlm<ar>
40

ldeler } Psychiatri

StOr stOr herre — Moller } Anatlmi
helsa hlnom från färden melkan> Göteborg Och St<Ock>hOlm7

Jag kunde tillägga mycket här Och för andra Universiteter; men hjelper
alIt mcd att bedja Dig göra Din första gäng till Kurslr Och köpa
katallg. Mångenstädes t. cx. i Berlin ärl vederbörandes llgis anslagna
på tafilrna. Adresskalender p1 Kaffehusen.

Lef alltid som ailmänheten, det blir billigast. Requirera icke det 50
simplaste derutlm det gör ingen besparing. Välj dc värdshus som
besökas af köpmän Och fabrikandter. Blif icke förtrlgen mcd nägln.
Du blir bestulen som jag.

Dröjer Du 1 H<elsing>flrs sä tala Franska Och för en blk den mcd
dig. Res hälst först till Paris. Om Du ej klmmer dit sä ärO resan
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förgäfves. Före medlet af Maj kun man ej resa i Schweitz Januari &c.
äro bäst 1 Paris. Gör Dig ej fåfäng möda att tala vetenskap med
obekantare lärdomar. Vanligt pladder är dem kärare. Berätta om deras
ära i Finland. Den spiken drar. Gör Dig dock underrättad om alit hvad
mannen skrifvit. Har Du hans bok vet du lika mycket som han sjelf. 1
synner>het om Du dertill har vetenskpens nyare och nyaste historia.

Helsa Dina och mina anhöriga. Gud vare hos Dig.

Din
10 Snellman

d. 79 Sept.

P. 5. Reichhards Passagier mäste Du ega. Den sparar pengar — och läsa
den, kom ihåg

32 C A. SNELLMAN-J. V. SNELLMAN 8.1’ 1842
20 HUB, JVS handskriftssamlhig

Christinestad d. 8 Octob. 1842

Min Egen Broder!

Jag kan ej underläta att wid ett nu sä direct tillfälle Störa dit philosoph
lif, med paiminnelsen om att äfven jag ännu finnes! — genom åtskilliga
personer, och dina litterära arbeten vet jag af Dig — att du lefver — men
ej huru? Afven harjag hört dig vara Sinnad till wårtfria! Land, och i

30 anledning däraf drömt, om en liten möjlig Sammanträffning, men det
är ej mycket att lita på sådant? Min Sednaste resa war ej nöjsam —

troligen följa ännu ledsamheter, men ej samwetsqwal.
Af Pappa och öfriga egna höres intet utom rygtewiis att de leva, i

dessa dagar reser jag dit. —

Om 2 å 3 dagar begiwer sig Wännen Ingman på Sin utiänska tour.
med lägenhet härifrån till Elsineur. —

Putifnasken & Rultan frodas; Svärmor är deras Wårdarinna, men
Sednaste 2:ne årens tyngd har nedtryckt gumman. —

Att det ej var utan intresse för mig att fil titta inom dit, bäde Politiska
40 och finnanciella lifs ridau tordejag ej behöfva säga, liksom ej attjag är

din. —

August.
P. S. Petenkin lefwer och hälsar.

33 Z HJ€GGSTRÖM -1 V. SNELLMAN 25.X 1842
HUB, JVS handskrifrssaniling

50

Stockholm, d. 25 Oct. 1842.

Broder!

man Du föranstaltar om reskläder, önskade jag, Du ville profva en


