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Marshäftet lämplig plats, och jag fär bedja Dig hafva godheten lemna
den till budet.

Häftet utkommer i mediet af April — kanske först den 20:e ungefär.
Men emedan afhandl<ingen> bäst passar till 2:a artikel — borde sättning
en börja i Onsdag senast.

Med ail vänskap
Broderligen

Joh. Vilh. Snellman
den 25:e Mars.
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HUB, JV$ handskr(flssamling

B<äste> B<roder>.

Emedan Bolagsstämma inträffar i morgon, bör Revision nödvändigt
ske i dag eller i morgon förmiddag och Vaktmästaren få affiemta
Revisionsberättelse med räkenskaper 20

tillgifnast
Joh. Vilh. Snellman

den 4. April.
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HUB, Coll. 113

K<äre) B<roder>. 30

Jag förstod Din anteckning sä, att 46 Runan versraderna> 305 till 458
(?) borde aftryckas — men tog ett korrtare stycke ur Castrns öfversätt
ning. Det är för ändamålet bättre att hafva utdraget Svenskt, emedan
afhandlingen äfven här hos oss är för läsare, som fiera icke förstå
Kalevala-Finska — och den äfven kommer att läsas i Sverige, der jag
hoppas den aftryckes.

Vän o<ch> Broder
J. V. S:n
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HUB, Diverse brev

Älskade Syster!

Jag gör mig oro öfver, att åter så sentida besvara Ditt bref.
1 början på Mars träffade jag här Handlanden Grundström fr<ån

NyCarleby, som medförde den helsning från Otto, att Din helsa ännu 50

var föga förbättrad. Denna underrättelse var naturligtvis för mig
smärtande, då jag icke ens visste, att Du varit sjuk. Jag förestälde mig
dock icke, att sjukdomen varit af sä svår art, som jag först af Ditt bref
erfor.

Gifve Gud! att följderna af densamma icke mätte blifva svårare. Det
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är alltid efter en lunginfiammation fara för, att bröstet (lungorna) tager
någon skada.

Otto SkrifVer om en plan, att Du skulle resa ut i sommar »till södra
SVerige». En sådan resa hjelper säkert till ingenting. Viii man i sjöresor
söka bot för bröstlidande måste de ske i varmare klimat och i Oceanen,
icke inom Ostersjön, som ännu långt in på sommarn är kali af Vintern
och isen7

Någon sådan resa är derföre icke att tänka på. Alla läkare nuförtiden
tillråda säsom efterkur begagnande af FisklefVerolja — enSamt eller än

10 bättre med kalkVatten. Fyra skedblad olja om dagen äro Vanlig dosis.
Befinner man sig illa deraf, fär qVäljningar eller sjuk mage, upphör man
dermed och hVilar en Vecka. Bäst är att börja genast ty begagnandet är
sVärare, när årstiden blir Varm.

För öfrigt behöfVes närande föda: kött och köttsoppa. Sådant är Väl
ondt om i NyCarleby, men kan Väl dock fås hVarje Vecka.

Jag träffade Hjelt, och äfVen han tilistyrker fiskolja och stärkande
diet. Han ansåg, att man kan lita på Strengell’s undersökning af
lungorna; och det är tröstande Veta, att intet lidande i dem qVarstår.

Var dock försigtig i s<ynnerhet nu i Vårtiden. Rörs iitet ute och
20 endast midt pä dagen. Sommarn är ju snart inne, då Du får taga Din

skada igen.
HVarföre också numera onödigtVis bråka sä mycket. Du har ju råd

att hälla Dig hjelp. Den kostnaden be,tyder föga, när den uppväges mot
sjukdom och dermed följande bekymmer för Dig och alla de Dina.

Lemna ocksä för ali del de Morrison’ska medikamente<rna> och allt
medicinerande på egen hand. <Frå>ga äfVen angäende fiskoljan och
k<alkVa>ttnet Er läkare, nemligen huru mycket ta>f hVardera skall
hopblandas och huru mycket dagligen intagas. Mot sjelfVa begagnan
det har han Visst ingenting att anmärka.

30 Mina barn äro friska som alltid till min stora glädje. Mitt eget lif
förgår som vanligt i jemnt trälande — i Vinter än mera arbete än Vanhgt.
Dock är min helsa temligen jemn, ehuru åldern hörjar göra arbetsför
mägan klenare.

Helsa Otto och Dina barn hjertligt. Nägon resa till Er törs jag icke
tänka på. Skulle äfVen tid och råd medgifVa, sä kan jag ej förmå mig att
lemna nägot af barnen hemma. Och alla kan jag ej föra med. Det är
sorgligt nog, att ensam vara deras Vårdare. Af hjertat

Din hroder
40 1. V. S:n

H:fors den 15 April 1861.
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