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1-kisa också en viss Karl August Nicander, när han råkas, försäkrande
honom om den aktning och tillgifvenhet, hvarmed jag är och lefver Hans

Väri och Broder
Joh. Vilh. Snellman.

Helsingfors den 13:dc Novemher 1837.

P. S. Meningen var ati förlänga brefvet mcd en Tractatus quasi-&stheticus
hegelianus, men det förblef vid ett blott mena — Ncrvander helsar Er
aLla. Gikten ansättcr honom ännu. men jernet 1 hufvudet har han siuppit in
och häller det, som vanligt, i eldare.

203 BESVÄR TILL UNIVERSITETET 24. Xl 1837
HUA, Centralförva&ningens arkiv

Magnifice Dominc Rector
sä ock
Amplissimum Consistorium Acadcmicum! 20

Till högvällofliga Rectors-Embetet vid detta Universitet har jag. cnligt
sed. för att ä Universitetcts intimations-tafla anslås. inlemnat följande
anmälan:

»Sinnad ati göra en framställning af den Akadc,nuska Frihewns saima
natur och väsende, får jag inbjuda H<er)r(arne Studenter, att deltaga 1
mina Iectioner å Theologiska Auditorium, Måndagen d(en) 27:de och
Onsdagen den 29:de November, sanu Lördagen den 2:dra Decembcr,
kI. 5 eftermiddagarne.»

Denna intimation har högvällofliga Rectors—Embetet vägrut å vanlig 30
väg allmängöra. Vai verande aH det venia docendi 1 Philosophin, mig
höggunstigt blifvit förunnadt, icke utan lagbrott af Rectors-Embetet kan
mig betagas, men tillika inseende att detsamma är dc facto förintadt, dä
mig betages rättighetcn att erbjuda den Studerande Ungdomen min ringa
tjenst. vägar jag ödmjukast hos Eders Magnificence ock Amplissimum
Consistorium Academicum härutinnan söka den rättelse, som Lag för
mär.

Mcd djupaste ödmjukhet framhärdar jag
Eders Magnificences

sä ocL 10
Amplissimi Consistorii Academii

allerödmjukaste Tjenare
Joh. ViIh. Snellman
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Lection>].

M<ina) H(crrar Det är med ringa mod jag börjar dcssa föreläsningar —

jag bekänner att dess ringhet är en följd af det ringa antal af dem, hvilka
varit villiga aH åhöra desamma. Detta förhållandc är sä mycket mindre


