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afhandlingen gjorda anmärkningarne, hvarvid Författaren äfven ha
de tillfälle ådagalägga sin pedagogiska beläsenhet och erfarenhet.
Dessa anmärkningar äro i det föregående till deras väsentligaste del
upprepade, emedan Förf<attaren>s öfver desamma afgifna förklaringar
icke voro tillfredsställande, och de, såvidt jag förmår bedöma, hvad af
ett vetenskapligt arbete fordras, icke heller på ett tillfredsställande sätt
kunna afvisas.

På grund af det sälunda anförda, kan jag för min del icke för
ändamålet gilla Herr Lektor Ranckens ifrågavarande specimen.
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Joh. Vilh. Snellman
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Högädle Herr Kansli-Råd,
20

Med stor tillfredsställelse har jag emottagit Herr Kansli Rådets ärade
skrifvelse afd<en> 7 Nov<ember) jemte åtföljande Litteraturblads artikel,
hvilka fullkomligen rättfärdiga hvad jag på förhand yttrade: att
nemligen andemeningen icke kunde vara att utöfva en påtryckning med
ändamål att aftvinga en önskad concession. Detta mitt yttrande
grundade jag på den fasthet jag var öfvertygad om att finna uti Herr
Kansli Rådets grundsatsei, att icke vika för tvång.

Det hade väl icke varit svårt att genom samma artikels framvisande
erhålla Hans Majestäts bifall till dess publicerande; men sådant möter
numera icke heller någon svårighet att i vanlig väg åstadkommas sedan 30

vi lyckligen genomgått framfödnings värkarne af en ny General
Guvernör, hvars humana åsigter på förhand äro oss kända.

Sedan någon längre tid har frägan förevarit om att omställa vår
Censur. Numera är det största hindret undanröjdt och jag tror mig
kunna säga att Herr Kansli Rådet i denna fräga torde komma i tillffille
att snart i offlciell väg personligen yttra sina åsigter.,

Med fuilkomiigaste högaktning har jag äran vara

Högädle Herr Kansli Rådets 40

ödmjukaste tjenare
Em. Stjernwall W:n

S:t Petersburg d. 4/16 November 1861
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Högädle Herr Kansli-Råd!

Herr Kansli-Rådets ärade skrifvelse af d<en> 2:a Nov<ember> emottog
jag först, sedan Hans Kejs<erliga Majestäts beslut angående ordnandet


