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JO VO S.

Jag tackar för sednaste goda råd, hviika jag ock allaredan tagit ad
notam.

Ursäkta att jag besvärar med bifogade Concept. Det är föraniedt af
Brors gjorda anmärkning, att en Center ingenting kan uträtta utan

10 programm och utan organisation; hvilket jag icke helier anser möjligt.
— Jag sänder nu dessa rader som intyg derpå, att om icke ett
Center-parti, dock en Center-opinion aliaredan finnes i spräkfrågan.
Der är ännu åtskiliigt oklart, som småningom torde kiarna, och det
programm jag här framkastat, har i verligheten biifvit offentiigen
uttaladt vid ilera tilifällen; likasom båda de radikala opinionerna såsom
skyitar framhållit fiikar af samma programm, när det passat i stycket.

Tilisvidare harjag blott velat höra Brors mening derom. Marginaler
na lemna plats för anmärkningar, om Bror viii hafva vänskapen nöta
ett biyertsstift på denna beskediiga skolkria.

20 Z.T.
31 Okt. 76.
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K<äre) B<ror>
30

Jag kan väl förstä, att A. M<eurrnan) icke kunde åtaga sig redaktion af
Morgonbladet.

Men han svarade intet till anhåilan om bidrag. Hufvudsak är att få
signaturerna i prenumerationsanmälan. Men naturligtvis skola 24
spaiter under årets Iopp fylias. Det är just intet Herkules-arbete
isynnerhet ett iandtdagsår.

Haf nu godheten skrifva och bedja A. M<eurman> hafva godheten
bidraga att rädda biadet7 Högst ogerna gerjag mig i ieken. Men biadet
försvinnade anserjag för ren oiycka och gär heilre frän gammait besiut.

40 Hoppas också A. M<eurman> med vanlig rnanhaftighet ger sin hjelp.

Broderligen
J. V. S:n

H:frs d. 6 Nov. 76.

N. B. Snart svar: d. v. s. A. M tecknadt på bilagan.
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Äiskade Syster.

Din sorg har kommit. Jag deltager i den med broderligt hjerta.


