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sallan annat än slantar falla i håfven. Nu är ett sådant lappverk
onyttigt. Hufvudsaken är ju den att ungdomen har ett fält att pröfva
sina krafter. Har den ej håg dertill, som synes kunna sättas i fräga, sä
vet jag ej, hvartill alltsamman kan tjena och det är fårdngt att söka
afvända brådöden från ett uselt lif. God häg och vilja finnes äter sallan
i ett bolag, om det intet gemensamt har att kämpa för — såsom här
ingen ny litterär tendens, som kan värma och framkalla lansbrytare.
Anse dock ej, att jag ogillar företaget. Men nästa Häfte bör dä bevisa
mera ifver, än det första, till hvilket tillbehör med njuggan nöd fanns
att tillgå. — Anmäl äfven min vördnads och vänskaps helsning hos Prof. 10

J. J. Tengström. Din Fader träffade jag för ett par dagar sedan frisk
och rask, och äfven Dina öfriga anhöriga äro vid helsan. Lef VaI!

Van och Broder
Snellman

Kuopio d. 30. November 1843.
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Min Heders Broder,

Såsom jag förmodade, blef Du orolig öfver dröjsmålet med Privilegi
um. Jag undrar ej deröfver, då Du ej känner omgångarne vid dess
utfärdande. Först beslut i Senaten att remittera det till Censuröfver
styrelsen; justering af beslutet; expedion och remiss; Censuröfverstyrel- 30

sensens beslut; justering, expedition och remiss till Senaten; Senatens
bifalI; justering, expedition och circulering till underskrift. Dertill
kommer, att Cancellie-Expedition, som dock har en sä vidlyftig Detalj,
ej föredrager mer än en gång i veckan och att således 8 dagar borde
föregä mellan beslut och justering. Sist bör märkas att Senaten i
October vanligen och äfven i detta år ej har session i början afOctober,
i anseende till vanlig »Academisk qvart» vid Semesterns utgång i
September. Tager man alIt detta i betraktande, sä torde visserligen
Senatens Betjening hafva rätt, dii de sagt mig att Din ansökning blifvit
behandlad med särdeles välvilja och skyndsamhet af vederbörande. 40

Beslut och justeringar mäste hafva skett på samma dag, för att
Privilegium kunde beviljas &ern 7 November>. Den sista justeringen
Expeditionen, och circulering till namns underskrift, som skedde den
14 Nov<ember> hafva uppehällit documentet tills i gär dii jag fick det
omhänder. 1 morgon lördag inlemnas ansökningen till Post-Directio
nen och utkommer annoncen i H<elsing>fors Tidningar o.s.v.

Emellertid har Du intet förlorat i Tid; ty ingen menniska tänker hos
oss i Finland p1 Prenumeration för än mot slutet af December. Tänker
Du utge dessförinnan en Profnummer och ej har Censor, så skrif N. A.
Gyl&n; Han är tjenstförrättande Imprimatur för Sv. Backman och jag 50

skall derom prevenera Honom.,
En nota p1 de utläggningarjag haft medföljer, ehuru liqviden visst ej

har brådska. Ät Finkands> Allmänna> Tidndng> har jag betalt för
Annoncen vanligt pris, hellre än att tigga grace hos Blomqvist.

Man tror allmänt att Du skall fä mycket prenumeranter. Linsn har
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fått, som brandskadeersUttning för sitt Bibkiotek>, 2 000 Rub<eb Silfver
af H<ans> M<ajestät. — Eljest absolut intet nytt från Universitetet. Jo;
Montin har disputerat pro Gradu Theol. och kommer att improberas,
emedan Hans disput<ation> är ett vcrbalt plagiat från tvenne Tyskar.
Borgen opponerade. Sjöström har utgifvit fortsLittning af sin Euripd
de>s Helena der följande verser förckomma

»Ty ej Barbarska, ej Grekinna sina foster har
1 hvitt foderal till vcrldcn släppt.»

I0

Doctor Arnell gifte sig i går mcd M<ademoise>Ile Lönnblad, en stor
och dugtig flicka med 20 000 dunder. — Jag minns ej om jag berättat, att
Frans laggt in om afsked. Hans Fru kommer att sköta egendomen och
Frans Frun. — Jag gär 1 sista dagarne med en Preliminär uppsatts om
mina räkningar. Intet höres af Cygnaeus, sä vidt jag vet

Nu minns jag ej något vidare, som möjligen kunde interessera Dig
ehuru »jag vankar och vankar och glor öfverallt» (Sjöström) i tankarne
efter nyhetcr.

Sedan jag nu, som jag hoppas, visat mig som extra driftig Commis
20 sionär och oförskräckt Correspondent, hoppas jag, att Du framdeles

äfven vorzugsweise behedrar mig med Ditt förtroende i uppdragsväg
och framför allt dä och dä skrifver till mig. Jag skall ej heller glömma
att läta Dig veta hvad nytt här mände passera. Af Nordström contra
Moster höres intet från Petersburg.

Tuus
J. J. Nervander

Hfors d. 1 Dec. 1843.
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RA, Post- och telcgrafttyrelscn

Wälborne Herr Post Directerur,
Stats Räd och Riddare!

40 Sedan Hans Kcjserliga Majestät under den 7. sistförvikne November i
Nåder förunnat mig privilegium att, ifrån och mcd början af nästkom
mande är 1844, genom trycket i Kuopio stad, en gång veckan utgifva
en tidning under namn af »Saima», hvars bllfvande innehåll inhemtas
af härhos i afskrift bilagde Hans Kcjserliga Majestäts förberörde
nädiga privilegium, fär hos Wälborne Herr Post Directeuren Stats
Rådet och Riddaren, jag härigenom äran anhälla att prwnumeration i
sagde Tidning, hvars pris för heI ärgäng blifver Tvä Rubel Silfver,
mätte emottagas sä vai ä Kejserliga Post Directionens Tidnings Expe
dition, som ock å samtlige Post Kontoren i Landet.

50 Framhärdar med fuilkomligaste högaktning.
Wälborne Herr Post Directeurens Stats Rädet och Riddarens

ödmjukaste tjenare
J. V. Snellman


