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ju sedan tid till besinning, om du viii fulifölja.
Ytterligare: tro mig, Gyldn är icke biott ailmänt ansedd för

inkapabel, utan, hvad värre är, beskrattas afhvarje Student. Hvad skali
blifva af en lärarebana, som så börjas? Tänk Dig nu Gadolin, Gyldn
och än fiera i den skalan. Hvad lofvar en sådan framtid? Mig synes, att
Du måste här känna vid en pligt att motarbeta dessa usla infiytanden.
— Att Du med Din sång verkat, befriar Dig icke från förbindelsen att på
annan väg understödja Ditt verk7

Annu en gång. Ansökningen är ännu icke afgörande. Sänd den hals
öfver hufvud till H<elsing>fors och överlägg sedan. Dessutan. Du kanju 10

dröja i H<elsing)fors jemt så länge Du viii. Ingen nekar Dig tjenstle
dighet, då Du lemnar åt en ung vikarie föreläsningarne jemte Din
pensions beiopp. Sedan Du fått lönetillökning, låter det göra sig. Få
lektorer vid Gymnasierna lemna sig utan pastorat, och Du kan lätt
återgå till Ditt förra. Kommer dag, kommer råd. Om någon i detta
land, kan Du i tid få hei pension d. ä. förrän ålders åren dertili
berättiga.

Tag framförallt i betraktande, att ungdomen behöfver väckelse och
intresse — lärdomen skaffar den sig sjelf — och fråga Dig, om Du icke
kan göra den varm för något. Kan Du icke förneka den makt Du hän 20

eger, så är Din skyidighet att använda den. — Anse denna lapp för
uttryck af ett allvar, som gör mig skumögd. Det är vår arma framtid.

Dig
Oföränderligt tillgifven.

Snellman.

Helsa hjertligt Hustru och barn. Jag kan också numera tala om de
mina. Min nittonåriga niger för Eder med blyg vördnad. Den andra är
två månader gammal, och hennes okunnighet ursäktlig. 30
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Hochgeehrter Herr Doctor!

Nachdem die drei ersten Hefte der Jahrbticher för speculative Philoso
phie, woran sich die philosophische Gesellschaft zu Berlin betheiligt 40

hat, erschienen sind, beehrt sich der Unterzeichnete, im Namen der
Redactions-Comission der Gesellschaft, Sie, ais deren auswärtiges
Mitglied, auf den Prospectus derselben, wie er am Ende des ersten
Heftes von Herrn D:r Noack mitgetheilt worden, aufmerksam zu
machen, und Sie hiermit zu ersuchen, Aufsätze, welche den daselbst
entwickelten Tendenzen entsprechen, gefäiligst der Gesellschaft unter
der Adresse des Unterzeichneten zukommen zu lassen. Das Honorar
beträgt zwei Friedrichs d’ors för den Bogen.

Professor D:r Michelet 50

derz<eitiger Secretär der philosophischen Gesellschaft
Matthäi-Kirch-Strasse 4.
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