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harefier skall edu sig sedan Censuren tagit på sig annu Mrdare vaniur.
Dc andra Tidningarna hu redan 6lifvii jemmerligen mussakrerude.
Troligen har Bror seit på Flrelsingfors> Tddningar> en qvasirecension uF
Nerv<under’s Arithmetik. Af den sirök Gyiden ut nisiun alli det
tudiande, eniedun hun sade ali boken kunde beira k las såsom förfa itad
at Geiieinierådet. Kun man Lnka sig nigot ussluie!

Om »upplvsningsphilosophien» som Bror bud mig skrifva hvad jag
tycker. kun ag ej säga annal än godi Afven jag iror Fulli och ftisi ali
saken p »unilui MII» skall uiageras och är öfveriygad om, ali Bror

10 siagit in p den räita vägen 1 deiia tuli. Få se hvilken vändning den
Berlinska Föreningens Tidskrift skall iuga! Deraf hur ännu intet synais
här, ehuru några ? hähen torde vara uikomna, enligi lntelligensbladet.
Om sjelfva föreningens förhundiingar hur jag dock lasi hvuijehanda 1
JahrbLichen d<en GegenwarL. Dc iyckas hvalfvi sig kring religiösa
ämnen. Jag kun Iikväl ej linna huru under nuvarande Förhällande
Ph<ilosophien alIs sLall kunna irifvas i Preussen; — /wllre här. BIir
Tidskrifien her en äkia Hegelian till form och äibörder kommer den
vaI ali begrafvas 1 dc kungldga Bibliaiheken.

M mi philosophiska siudier ha detta r varii ui meru exoterisk ari.
20 Aesihetiken hur i synnerhei sysselsait mig och jag tror ati hvurjehundu

derunder klarnui för mig. Jag har äfven troii ali cii säduni studium idI
en del kunde medföra samma gagn, sam Brors Franska uppiys
ningsphiiosopher. Aiminstone kun deL ge aniedning 1111 ait öfva sig i ali
skrifva, bloii mun tar suken alfvarsamt, såsom den bör las. — Ryk iei
här Förmäler ML i Kuopio Iefvas brillani mcd Conccrter, baler,
slädpuri’er ele. sumi ali Bror sjelf roal sig cfter bäsia förmäga. Bäsia
Bror ingenting vore för mig och oss alla härvarande kLirare än någru
unde rrLittelser, huru Bror linner sig. — Till sisi måsie jag unmäla en
änskan, sam jag lofvai framföra i14 Bror och del ui’ en ung och söi

30 flicku. Dci har nemligen försporLs ali Bror öppnui korrespondens mcd
en ung ilicka förui, och hvad är förläitigure. än om en annan äfven ylh
ha sig eLi brefuf Rektor Snellman? FIar Bror nu lusL, ali såsom Goeihe.
öppna brevvexling mcd en »iheure ungenunnte» sä är jag lika villig,
som skvldig. ali framskalTa det LilI sin egarinna. DeL vore en kär
SII r p r i se!

B rors iii Igi fnusie
Robert.

40

286 E. A. JNGMAN — .L 1’. SNELLMAN 10. V 1845
EI 1,78, J VS handvk rjJrssa,i,Ib,g

Helsingfors den 10. Maji /845.

Min [leders Brodcr!

Jag Luger mig friheten ali härmcdelst tillsända dig en exemplur af
50 närlagde underliga fundering, uigörande en luen beständsdel af Tid

skrifien Suomi för 1844, sam mi är under prässen och till den 1 Junii
borde vura filrdig. Var ärven god och lemnu häraf ilIl Oksanen, Julius
Berg/u, och Joahhz Zitting hvar siii exemplar. En ui fvarlig gransk n ing

dci i frägu vu ra n dc äm ne i — dc frä muu nde mi m nen s sk ri fn i ng pä
Finsku — liur jug ansetL vara af icke ringu vigi — ; och derföie vort dci
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mig mer an käri ali Få höra edra omdömen om della lilla opus. Ati du
icke gil lar m ina åsigler, vet jag redan

— ; men dc skä 1 du an För emoi,
synas mig icke vederlLiggande. Dock hinner jag nu icke vidare orda
hLirorn. Ntgoi olinUigt bedömmande haraF må dock icke blifva
synligi, innan Suomi hinner komma uI. Det kunde möjligen compro—
mellera mig, tv jag har, utan aLI anmLila saken, låtit aIdraga ntgra
öfvertryck. Pris vale dig. gamle heders pascha. För din Saima! — JusI nu
berätias mig, ali du vore Förlolvad. Måtie della rykte vara sannl!

Några nyheier hinnerjag nu ickc Förlälja, ly uden är mig nu sti kort.
II)

Din gamle rediige vän
Cancellarius pennifer.

P. S. Gärna ville jag vädra mig i sommar pä SaimaFjärdarne. blott jag
fi nge m ig ijen s 1 cd ighc 1.
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Ödmjukaste Meniorial.

Till skyldig äilvdnad afvördadt Memorial, daerafl den> 19 Mars, har
jag Iåiit det rnig angelägci vara alI Gymnastik Inrätiningen vid Högre
Elementaiskolan upphyra tjenlig lokal: men dä ingen s beskaFFad
lägenhet sttr aH IkTnLI inom denna stad. hvarest äfven öFvcrhuFvud eli
ganska nsk räni ;inial rum årligen kun utkyras. sa Får jag härom till
Högvördigste 1 lerr Biskopen Doctorn och Ordensledarnoten sa ock 30

Dci Högvördiga Domkapiilet ödmjukast inberäita.
Men lillika vagar jag vördsammast bifoga hosföljande ritning och

kostnadsförslag till en Gymnastiksal. ali uppföras pti Skolans tomt.
hvilkei förslag pti begaran benäget bliFvit uppräitadt aF en 1 s’dane
Föreiag erParen äldre ijensieman i denna stad, lika vördnadsfullt
uibediande mig flögvördiiiste Herr l3iskopens Dociorn och Ordensle
damoiens så ock Det Högvördiga Domkapiillcts Flöggunstliga öFver
seende mcd min goda vilja ali vara Skolan gagnelig. äfvcn om intet
bruk af nämnda iörslag skulle kunna gäras och detsanirna icke skulle
Föranleda till ntigon åtgärd För det äsyl’iade andamlet. Kuopio d. 15 40
Maj 1845.

Joh. Vilh. Snellman
BILAGI

KostnadsFörslag För uppförandel aF en Gymnastiksal vid
l-lögre Elementarskolan i Kuopio, sior 15 alnan i
quadrat, hög 10 alnar.

SilFver Rub.kop.
50

Sten 70 kub. aln. 8—40
Sand och kalk 2
20 dagsverken 30 6
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