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mjukhet. kom i håg dem, som i seklers Iopp lefvat och verkat med en
förmø)ga långt öfver vår omedelbara erfarenhet och se huru litet ir
gjordt. Lita på, att hvad Du förmått uttänka är mångfaldiga Repriser,
mcd en skarpsinnighet, hvilken ingendera af oss kan bekämpa, veder
Iagdt. Jag k-ommer till Dig efter slutad lection.

Snellman.

198 ANSÖKAN TILL UNI VERSITETET 17. VI 1837
H (JA, Cenrralförvalrningens arkiv

Magnifice Domine Rector,
så ock
Amplissimum Consistorium Academicum!

Sedan Eders Magnificence och Ampiissimum Consistorium, under sist
ledne Februarii månad, behagat benäget tilldela mig det ena af de till
Undcrstöd för unga Litteratörer vid Universitetet anslagna Stipendier,
vågar jag ödmjukast an,hålla, att Eders Magnificence och Amplissimum 20
Consistorium ville gifta denna mig visade gunstbetygelsc ett mångdubb
ladt värde, genom mig tilldelad rättighet aLI, i afriikning detta Under
stöd, uppbära af den besparing, som torde förefinnas, ett års belopp,
samt sålunda befria mig från stundens betryck.

Såsom nägon ringa ursäkt för denna min djerft’a begäran. vgar jag
anföra: att redan vid första gången skedd utdelning af detta understöd ett
dylikt förfarande blifvit iakttaget; samt att jag nära nog på den tid af ett
år, för hvilken jag, i händelse min begäran blefte beviljad, komme att
uppbära Understödet, icke lyckats genom något utgifvet arhete påkalla
Eders Magnificences och Ampiissimi Consistorii belönande uppmärk- 30
samhet. Jag vågar vidare säsom. titel för en sådant mig bevisad ynnest
anmäla: att den Logik, hvaraf manuscriptet, till endel. redan förut varit
understäld den Högädla Philosophiska Facultetens pröfning, och af den
na Facultet erhällit en icke missgynnande Recommendation till Eders
Magni,ficence och Amplissimum Consistorium, numera är under tryck
ning. och mcd det första sLall lemna pressen.

Mcd djupaste Högaktning har jag äran framhärda

Eders Magniflcences
sä ock 40

Amplissimi Consistorii Academici
Odmjukaste Tjenare
Joh. ViIh. Snellman

199 ANSÖKAN TILL UNIVERSITETETS KANSLER
1.VJJ 1837
HUA, Kanslersärnbercts arkiv

Högborne Storfurste, Cesarevitsch och so
Tronföljare, Alexanders Universitetets
i Finland Höge Cansler!

Hos Eders Kejserliga Höghet vägar jag underdånigst anhälla om nådigt
tillstånd att 1 enskil1ta arender resa till Konungariket SveTge och dersiädes


