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METEOR. 085. Den 2 Maj, LI. , a m, Suom.
u5.;;. I, ge. .arwl N1V. halfkI.rl. «.1. g t. vi...
tom. 25,77. 4l gr. bIiji, WSW. kurt, west lugnt. —

Den 3 Maj. ii. 6 L m., Suom 2 gr. hEidI. N.
IlarI, lindrig biAit.

DÖD 1 STOCKHOLM: Gvt.Iarva Charlotta, dotter
erter Vakt.t.,0 Joi,. Holmgren, d. 28 ApriI, iådesa
.8 1,.

LEDIGA TJENSTER, yM Luvut Uui,enitet: Pro-
katsoa i Pnhti,k L’hilosopbi Profession i Fäderneslan—
det. aIlmnna gllande CiviI-ritI; Profession i Fiderne.—
landet. gällande alImna CrimiaaI-rätt. nmt Statrrätt,
mrd synnerIit afseecde pi Sveriges grundbg.r och koo
alilulionella initilulioner; Profes.jnn 1 Fiderae.Iaadel.
gillande adminfutrauin tIlL och i NationalEkonomi; aarnI
l’rofestion Dogwatisk ccli Moral-Thcologi; ansökningar
ingifyn. tUl Conii,torinm Ac,demicurn 111cm 50 dagar
ifrIn ui. .1:..

I’ROKLAMATA 1 KONKDRSMÅL. viil Stockholm.
hIdh.ssRitt, .83, Maj 8: F5r ali. Uokbindaren Joh. F.
Enanderu Sterhh.i.delegare; SprStllraren luo Emanuel
Lcfflrr; Skorsuen,fejaren Alexander F. Denckert och dc—
tai Borgonärer.

UTDELNING (Etionde) tuli Kyrkoherden II. Selin-
lait. j MeIlanrefvjc Konkiar. verkiilIle. d. 29 d:s boa
0. 6. Mölier, Malmö och Sjörup.

ANMÄLDE RESANDE den 3 Maj.
Konirollör Tuk0, Söderhamn, Kl11. Sijernan; und—

linde L’ctersen Stavanger. Il6tel Jo Frankfuri; General—
Major Grefee Crou.tedi,_Lii.kbpiug, Bergatrahlika huset.

Annons i »Svenska Bier» 5. V 1843. 8/and dc lediga tjänsterna syns även
den profrssTlr ipraktts’k filosofi vid Lunds imiversirer, satu varjo emålför
Sne/lnuans in 1 resse.

schen Weg einschlagen wird. Dass auch die Ausbildung der Wissen
schaft im Besondern dazu gehöre. darf nicht verneint werden; aber die
Darstellung mflsste dann dem grössern gcbildeten Publicum zusagen.
Denn die Wissenschafts-Manner könncn sich, scheint es, gegenwärlig
nicht verstftndigen, da die Dialektik zur Kunst geworden, und jeder

mann sein eigenes System nach eigenen Ansichten baut.
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60 J. V. SNELLMAN- 1 R. TENGSTRÖM MAJ 1843
HUB, Colt 99

Bror Robert&

Jag har ej brådskat, emedun jag i giir 1kk höra, ati det nnu icke biir
resa afi dag. Nu föijer brefvet till M<icheiev. Heisa honom och, om han
viii hafva reda på mina aktier hLLr, så försköna ej, utan säg rent uI, att
jag ej duger. Er bäda viii jag ännu päminna att genast se ut som gamia
voyagörer. Man får, då man fiyger ut, vaniigen ett så iätt och varmt 50

sinnelag, men har biott föriret af att visa det mot Iiknöjda menniskor.
Till och med för mycken artighet är bortsiösad på medpassagerare. af
hvilka hvar och en tar för sig, hvad han kan — damerna naturligtvis
undantagna. Ingå icke något siags boiag med en obekant. Jag bief
bestulen, emedan jag bodde i samma rum med en hyggiig ung herre i
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658 3. V. SNLLLMAN —3. R. TENGSTROM MAJ 1843

Vien. Härmed viii jag naturiigtvis ej störa Er tro pä godt hos aila
menniskor. Ty den är en däre, som ej detta tror. Men man iemnar sig
rättast derät, dä det är nödigt, icke dä blott varm känsia förer dertiil.
De fiesta menniskor hafva missiyckade försök aftylt. och derföre äro
de ohugade att repetera. — Lycklig res& GIad återkomst!

Van Snellman

P. S. Säg Michelet, att jag läsit öfver Andens väsende »mit Zuziehung
10 der Voriesungen des H<err>n Professors jiber die Persönhchkeit» — sä är

det genast en knopp för oss aila tre. Sannt är det också; ty jag har ofta
rådfrågat boken. Visar han sig rätt artig så mäste ni vai taga ett
koilegium hos honom. Väli då för säkerhets skuid ett »2 timmars».

Vale!

61 J. V. SNELLMAN - Z. TOPELJUS MAJ 1843
20 11 UR, coIL 244

Bäste &roden

Berliner Phiiosophiska säliskapet kallar sig sjeif »Verein», hviiket ord
Du kanske rättast bibehåiler. Dess verksamhet består deis i munthg
diskussion, tvä ggr i veekan, med aniedning af inlemnade uppsatser,
deis i utgifvandet af en Tidskrift, hvari under diskussionen approbera
de artikiar komma att ingå. Tendensen uttryckes i föij ordaiag: »Att
Hegeis lärjungar och vänner, utan att för sig döija ohkhetcrna i deras

30 spekuiativa riktning, Iikväi i medvetande af, att den för dem aila
gemensamma basis är filsofiens systm, sådant det af Hegel uppfattats,
förena sig att samräidt verka för filosofiens ailsidiga utveckling och en
noggrannare utredning af dess särskilda iäror». — Hvad mift inkailande
till föreningen angår, skulie jag heist rådt Dig att derom intet nämna;
men pä Nervanders tilistyrkan viii jag iåta det gä, om Du eijest haft
sådant för afsigt.

Tuus
SneHman.
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62 j. V. SNELLMAN -1 L. RUNEBERG 13. V 1843
SLS, Runebergsarkivet

Broder Runeberg.

Hjertlig tack för min sednaste visteise i Borgä. Sä treflig den var — med
undantag af den förd<ömda> Examen — så börjar den likväi nu att bära

50 bittra frukter, 1 thy att den skk inneliggande 45 R<ubebs håi i min toma
och förut jemmeriigen genomskjutna börs. En arm syndare mäste vara
vai van vid beroende och elände, för att vid 37 års åider tåiigt Iefva utan
inkomster och med Pörhoppningar sädana som mina För framtiden.
Efter 21 är tilibragta vid detta iärdomsnäste har jag icke ens denna
fuiimaktslösen att tacka detsamma för, sä jag kunde säga, att man


