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räkning för den tid ni dröjt — dagspenningar — att betalas af assuradö
rerne och yrka att beloppet för er räkning innehålles.

1 måndag mera. Alla äro vi G<ud> V<are> L<of friska. Laga Dig bäskt
th om morgnarne på Millefolium eller Camomillblommor, såsom
preservativ mot frossa och Augustifeber. Håll Dig väl varm. Barnen
Helsa.

Faderligen
1. V. S:n

10 H:fors den 1:a Oktober 58.
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HUB, JVS handskriftssamling

Kära Calle!

Genom mitt bref af den 1:a dennes, hvari inneliggande 3 R<ubel
20 S<ilfver är Du beredd på dettas mottagande.

Hvad jag har att tillägga angår Din resa från Äland.
Jag har efter mycket besinnande kommit till den öfvertygelse, att det

vore Dig bäst att genomgå Din styrrnanskurs 1 Kristinestad. Här har
Du sä däliga kamrater. Men der i Osterbotten egna sig mera bildadt
folks Söner åt sjölifvet. För det andra har Du der tilifälle att använda
Din tid mellan läsningen med att biträda hos Comercerådet Wendelin
— och äfven lära Dig något bokföring. Alltför dyrt kan Ditt uppehälle
der icke blifva, om Du isynnerhet får fri spisning hos Wendelin’s.

Dock öfverlemnarjag åt Dig sjelf att bestämma, om Du anser dig stå
30 i sådant förhållande till W<endelin)s, att Du kan få deltaga i göromålen

der, utan att ständigt vara tillhands — och efter dei kännedom Du
derom har, om läsningen i skolan icke är altför dålig.

Hushålla väl med pengarne. Kommer Du dock i behof, sä fär Du i
Åbo vända Dig till Bokhandlaren Lilija, livilken Du i hvarje händelse
bör besöka, för att anmäla om Din genomresa.

Härjemte Tjugu Rubel Silfver. Barnen helsa. Flickorna från Ekenäs
likaså. Gud vare hos Dig!

faderligen
40 J. V. S:n

H:fors den 4 Okt. 1858.

106 UTLÅ TANDE 1 UNIVERSITETETS KONSISTO
RIUM LXII 1858
HUA, Cen tralförvaltningens arkiv

Mot Consistorii pluralitets beslut anhäller jag att få såsom reservation
50 i protokollet intaget följande votum:

Att, emedan till det lediga Rehbinderska stipendium, blott en
sökande, Magister Edlund anmäit sig, och dä kändt är, att vid
Universitetet ett större antal unga män uppehålla sig, hvilka vid detta
stipendiums bortgifvande kunde komma i åtanke, ny kungörelse
rörande denna ledighet måtte utfärdas, på det att Consistorium mä
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komma i tillffihle att bland fiera sökande till stipendiets åtnjutande utse
den värdigaste; Och kan jag icke heller instämma i Consistorii beslut
angående Doktor Lagi ansökning, utan hade i min tanke D:r Lagus
bort jemte Magister Edlund såsom sökande till stipendium komma i
fråga. Men då så icke skett, och stipendium blifvit förklaradt fortfa
rande ledigt är i min tanke intet annat beslut rörande D:r Lagus
ansökning nödigt, än att den kommer att upptagas, då Consistorium
framdeles afgör öfver det ifrågavarande stipendiets bortgifvande.

Skälen för detta mitt yrkande äro: att då Consistorium med stipen
dier bör uppmuntra de dertili värdigaste, det alltid är önskligt, att så 10

många sökande som möjligt må anmäla sig till ett ledigt stipendium,
äfvensom det är en gifven följd af detta sakens förhållande att
ansökningar till erhållande af stipendier böra mottagas, ända till dess
Cor,sistorium öfver stipendiets bortgifvande afgör eller de för dess
erhållande föreskrifna examina eller andra prof föregått; att Consisto
rium i min tanke hvarken är berättigadt eller till hinder för stipendiers
bästa möjliga användande bör utsätta någon godtycklig fatalietid för
ansökande af desamma; att derföre anslag om lediga stipendier äro att
betrakta blott såsom tillkännagifvanden, i hvilka äfven den tid må
utsättas, då Consistorium har för afsigt att angående stipendiets 20
bortgifvande besluta, utan att den utsatta dagen kan för någon
fataliedag anses; att Consistorium å dess sida icke heller kan anses vara
af detta tillkännagifvande bundet, utan eger, om endast få eller mindre
förtjenta sökande anmält sig, efter bepröfvande i ny kungörelse
tillkännagifva, att afgörandet blifvit uppskjutet och att nya ansöknin
gar kunna inlemnas.

Till att annorlunda förfara, är enligt min åsigt Consistorium endast
då berättigadt, när jemte bestämd tidpunkt för ett stipendiums bort
gifvande äfven bestämd ansökningstid är föreskrifven. Men för bort
gifvandet af Rehbinderska stipendium finnes ingen sädan föreskrift. 30

107 Oli DE MATERIELLÄ INTRES$ENAS SEDLI
GA INFL YTÄNDE
HUB, JVS handskrflssamling

Man säger: vår tid är materialistisk! — Jag vill icke här åtaga mig tidens
försvar. Den försvarar sig sjelf vältaligt nog.

Afven till vårt ringa fädernesland sträcker sig väli någon mon tidens 40

makt. Och om vi skåda omkring oss, så är det sannerligen icke den
materialistiska tidsrigtningens frukt, rikedomen som här förvånar oss.
Låt vara att vi här ingenting hafva att förvånas öfver — icke derföre att
vi skulle vara förtrogna med, hvad som eljest förvånar menniskor
såsom nytt och oväntadt, utan derföre att våra framsteg på alla banor
äro ringa och lånsama. Ty det är endast det plötsligt inträdande och
oväntade, som förvånar. Men jag vågar dock yttra den öfvertygelse,
att, om vi gifva akt pä de förändringar, som under senaste ärtionden i
Finland kunna spörjas, de, hvilka föregått i det allmänna tänkesättet
äro vida större, än de förändringar, som kunna spörjas i det allmänna 50

välståndet, att de ideela intressena Ilunder denna tidil här inkräktat ett
jemförelsevis större område, än de materiela.

Hvad som i vårt fädernesland föregått i smått, det har i stort haft ett
liknande förlopp i Europas mera civiliserade länder. Det är sannt, att
medlet af 1 $:e sekiet var rikare på nya andiiga väckelser, än mediet af


