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Roman? Declamationer, öfverspiinda Phraser, sentimentala händelser
skildrade 1 afsigt att vagga själen i ett fint rus af sinlighet.

Minnen af Bounaparte Det hus han på S:t Helena bebodde en Bondes
förråds hus, 1 Salen hvarest han dog en trösk-Maschin, i billard kammaren

o Potatoes Morot och Lök, badrummet ett Stail. Vanitas vanitatum!
Upsala Universitet behält noch immer seinen alten finstern Charactr;

«die Academie der Wissenschaften schlummert sanfi» Steffens
Antiquar(isk> Lärdom. Trojanska hästen var också fullproppad med

Greker, och var likväl — — en Trähäst.,
Aphoiism af Rousseau. Häldre ett barn af 5 fots längd än mcd om

döme vid 10 Års Ålder. Under de första ärens svaghet, underkufvar nalu
ren på sä mångfaldigt sätt de stackars barnen att man ej utan barbari kan
lägga våra kapriser dertili, och beröfva dem en frihet som är sä inskränkt
och sam de sä föga kunna missbruka.

Lord Byron yttrade sig: Fruntimrens belägenhet i Europa är onaturlig.
Turkarna och Osterlänningarna förstå saken bättre, de stänga in dem,
hvilket gör dem mycket lyckligare. Gif Quinnan en spegel och liiei Confect
så är hon nöjd!

Zum Abschied

Farväl! Jag önskar dig en Vän
Ur djupet af sitt qualda hjerta,
Dig fröjde lifvets Rosor än,

30 Dä mig dess törnen endast smärta.

Pro Mernoria. Uti ett bref till Marseille ifrån Napoli di Romania af den
14:de Junii 1826. skriftit af en Svensk Officer Crusenstolpe berättas: »att
en Svensk Mvhrberg, som beständigt tjent vid Fabviers Corps, liDen lyck
lige!I särdeles utmärkt sig, och vid ett anfall pä Kaiysto räddat sin Chefs
lif. dä alla utom Myhrberg och tviinne andra tagit fiykten.»

ur FinNands) Allm<ännaY Tidning N:o 106. är 1826,

Beränk ali, Örnen når ej Solens eldklot,
Men fjäriln vilar glad vid Rosens barm.

Stagn(elius)

Ej lustan, af hvad namn hon vara mä,
Begär till sanning, till en Flickas Kyssar,
Förmår att Iugn åt mensko-anden ge.
Blott nyttans värI ger liftet rätt sin hållning.

Jag viii njuta skämtande min dag,
Le mot Solen, och för Odets slag,
Lik ett blomster sorgiös falla.


