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Som jag troligen återkommer hit i Augusti månad (om Gud gifver en
lycklig och snäll Resa) så vore det rUtt Intercssant att få emottaga några
rader ifrån dig (p<e)r Addresse Herr Hackman & C(ompagnie) Selin
ventas hit och Carin är mcd Honom. men jag finner 1 Tidningen att ingtt
i Portsmouth mcd förlust af Bätar och segell, få see om dc hinner före min
afresa.

Anhållande om min Helsning till Piponius och öfriga slUgtingar och
vänner, Förblifver jag önskande att dc snart mätte gifta dig. Din tillgifna
Cousin
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184 ANSÖKAN TILL UNIVERSITETET 21.V1836
HUA, Centralförvaltningens arkiv

Magnifice Domine Rector
sä ock
Ampiissimum Consistorium Academicum!

20
Hos Eders Magnificence och Amplissimum Consistorium får jag ödmju
kast anhälla om gunstigt förord hos Vniversitetets Höge Canceller till
erhållande af nädigi tillstånd. att mcd biträde af Respondens utgifva och,
försvara en Akademisk Afhandling: »Dcvi disciplintc Phiiosophica Leib
nizii Historica Meditationes», hvars första del jag i ödmjukhet, jemte den
Vidtberömde Philosophiska Facultetens deröfter afgifna utlåtande. här
hos fär bifoga. Mcd förhoppning att det begärda tillståndet äfven ut
sträckcs till följande delar af arhetet, 1 händelse desamma lyckas vinna
den Vidtberömda Facultetens approbation, har jag Uran framhärda
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Magnifici Domini Rectoris

sä ock
Amplissimi Consistorii Academici

Odmjukaste Tjenare
Joh. Vilh. Snellman.
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Höglärdc Herr Magistcr

Den recension öfver Attcrboms »Studier» etc. som Herr Magistern till
mig öfversändt har af Redactionen för Literat<ur) föreningens Tidning
blifvit emottagen och kommer troligcn att införas uti nästa eller derpäföl
jande numcr. Den af Herr Magistern loftade afhandlingen, som skulle
införas 1 Skandia, emottages ganska gerna och den kommer att införas i
sin ordning och fär troligen plats i tredje häftet för äret, om den nemligen
biir insänd 1 October och om den kommer sednare i det 4:de. 5t)

Pä Redactionens wägnar tackar jag Herr Magistern hjertligen för det
Herr Magistern viii deitaga 1 wåra arbeten. 1 synnerher är det för mig
högst glädjefullt, att se nägot tecken till en större literär gemensamhet i
mellan de begge Universiteter, vid hvilka jag warit tjenstgörande och för
hvilka beggcs framgång och anseende jag sä mycket mera interesserar


