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K<äre> B<roder

Tackar vänligast för raderna af den 11 :te och för uträttade komis
sioner. Förlåt dock, att jag anmärker ett misstag. Jag finner att till H.
& V Hamburg afgått Jjj H B m<ark> 24 i stället för Secitnda — å
hvilken läses »Prima nicht». Nu är det vanliga, att endast Secundan 10

remitteras och betalas. Skulle alltså Bankens vexlar icke vara alterna
tiva, så att äfven å Priman står »Secunda nicht» — sä måste Secundan,

sornjag här bilägger, sändasjemte äfven bilagda bref(franco). Hvarom
beder.

Afvenså, att Du ville hafva godheten lyfta min gratification, hvartill
fullmakt — för att kunna utbetala, hvad jag assignerar. Gör Dig ocksä
betald för Din utläggning. Pennirgarne kunna ju förvaras i Kontorets
kista för skildt kuvert.

Det vackra vädret gör mig trög att resa in före månadens siut.
Kanske nödgas jag dock dertili. 20

Vänskapsfullt
Joh. Vilh. Snellman

d. 10 Aug. 68
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Till Herr Senatorn och Riddaren, Doktor J. W. Snellman, med anhål
lan om utiätande öfver de af sökanderne till professionens i filosofi
utgifna specimina.

Sedan tvenne af sökanderne till den afltsedan Herr Senatorns afgång
från Universitetet lediga professionen i filosofi, Docenterne i nämnde
vetenskap Doktor Andreas Wilhelm Bolin och Licentiaten Karl Gab
riel Thiodolf Rein utgifvit och offentligen försvarat för ändamälet
erforderliga disputationsspecimina. Bolin en afhandling med titel »Un- 40

dersökning af läran om viljans frihet, med särskildt afseende å Kants
behandling af problemet» och Rein »om den filosofiska methoden i sitt
förhillande till öfriga vetenskapiiga methoder’>, har Filosofiska fakul
tetens Historisk-filologiska sektion i dag till Cons<istoriu>m inkommit
med utlåtanden öfver det vetenskapliga värdet af berörde specimina.
Då emellertid, enligt hvad Sektionens i detta ärende förda protokoll
utvisar, en väsendtlig meningsolikhet inom Sektionen g]ort sig gällande
vid bedömmandet af såväl Doktor Bolins som Licentiaten Reins
dissertation, har Professoren Cleve, som af Sektionen varit utsedd att å
dess vägnar emot ifrågavarande disputationer opponera, i Cons<isto- 50

riu>rn uttryckt den önskan, att desamma rnåtte öfverlemnas till Herr
Senatorns utlätande; Och som Cons<istoriwm jemväl för sin del ansett
önskligt vara att, innan Cons<istoriwm skrider till upprättande af
underdånigt förslag till återbesättande af den filosofiska professionen,
blifva i tilifälle att inhemta förre innehafvarens af denna lärostol
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uppiysta mening i ämnet7 får Cons<istoriu>m äran härhos vända sig till
Herr Senatorn mcd ödmjuk förfrågan huruvida Hetr Senatorn ville gä
Cons<istorii ofvan uttalade önskan till mötes och till Consistoriu>m
afgifva yttrandc öfver Docenterne Bolins och Reins förenämnde
specimina.

På Consistorii vägnar
A. E. Arppe

Max Schauman
1 t)
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Väiborna Herr Statsräd och Riddare
Eders Magnilicens

20 Uti vördad embetsskrifvelse af den 21 dennes har Eders Magnificens
meddelat mig, att Amplissimum Consistorium Academicurn velat
inhemta mitt yttrande öfver tvenne särskilda af D:r A. W. Bolin och
Licentiaten K. G. Th. Rein såsom specimina för professionen i filosofi
vid1 Kejserliga Alexanders Universitetet utgifna Afhandlingar, jemte
förfråga, hciruvida jag vore villig gå denna Ampiissimi Consistorii
önskan till möte.

Till ödmjukt svar får jag äran afgifva: att jag anser mig skyldig
ftillgöra Amplissiini Consistorii Academici för mig hedrande uppdrag,
öfvertygad. att Amplissimum Consistoriurn dervid tagi t i betraktande

30 min Reräriga hvila från vetenskapiiga sysselsänningar och äfven på
sådan grund vili höggunstigt öfverse mcd det blifvande yttrandets
brister.

Mcd utmärktaste Högaktnin har jag äran framhärda

Väiborne Herr Statsråd och Riddare
Eders Magnificens
ödrnjukaste tjenare

Joh. Vilh. Siielliiiaii

40 Helsingfors den 23 Oktober 1868.
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Till Herr Senatoru och Riddaren, Doktor Joh. Wilh. Snellman, mcd
handlingar rörande återbesättandet af professionen i filosofi.

50

Jemte det jag har äran för Herr Senatorn och Riddaren uttrycka
Cons<istor>ii uppriktiga erkänsla för det Herr Senatorn uti ärad
skrifvelse för den 23. dennes förkiarat sig vilja tillmötesgå Cons<istorii
önskan att fä inhemta Herr Senatorns utiätande öfver dc af Docenterne
Doktor Andreas Wilhelm Bolin och Licentiaten Karl Gabriel Thiodolf


