
642 MIN ORATION, TILL Efl SÄUSKAP...

slik inriittning liga inhilla sig vara det första folk pä jorden. Också se vi de
Europeiska Nationer, som äro mera måna om sitt goda namn, raskt nog
handtera skum slefven, under det andra, mindre nogräknade säkert af
öfverflöd på Machinerier, använda alla slags Compressions pumpar för
ati genom Condensering bringa Massan till homogenitet i Aggregations
formen. Huru vansklig tröstegrund högt Embete är tiicktes Ers högvul
borenh(et> finna af Heliogabali Häst, den spinnande Sardanapolus som
liga Lackfabrequeurer etc. Utomdess hotas en slik uphöjelse af tidens
däliga Anda med mången fara, säsom ses kan af en viss Carl’s en Gustafs,

10 en Christians Arsenijs etc. exempel, oberäknadi (Wellington’s) Iturbides
Marats och Aiexanders Napoleons, ja man äfias t. o. m. att afskaffa den
fäga glädjande uphöjelse och befordran som / blott / endasi / varar tills
Repet afskäres.

Tit(ulus) mcd Orden i venstra knapphålet ler så förnöjd mcd en blick
oss odecorerad& Säkert har ni hört ordspråket: »En ringa ting glädjer

barna-sinnet.» 1 s(ynner)het äro glittrande saker angenäma för barnen
äfvensom för alla hvilkas själsförmögenheter ännu äro outbildade t. cx.
för AfHkas Söderhafvets viidar. Hvem känner icke att dessa företrädesvis
för Glasbitar / elker> / och / -perlor upläta ali sin egendom t. o. m. sina

20 hustrur, och sälja, om icke sig sjelfva, åtminstone sina medbröder. Likasä
veta Naturalhistorici att liften korpar och kräkor äro begärlige pä alIt som
giänser och giimmar. Herrn med bruna a la mod fracken och kedjorna
/ pä Chemisetten / i bringan 1, fär jag endast vama att färdas varligare med
sina smala ben, och nedsänka näsan. för att icke vika eller förkyla den i
moinen, framför allt att noga undvika hvarje stöt i hufvudet, pä det icke
klangen mälte förräda dcss beskaffenhet invärtes måtto.

//Viidarnes giasperlor kort upfunn. för småvettiga.//
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Magnificc Domine Rector
sä ock
Amplissimum Consistorium Academicum!

Hos Eders Magniricence och Amplissimum Consisiorium fårjag i djupas
te ödmjukheL anhälla. ati mig mäile förunnas utiösa och till tryck be

o fordra dc Ampiissimi Consistorii ProLocoiler. hvilka blifvit förda med,
anledning af min den 1. sistlcdnc December till Eders Magnificence och
Amplissimum Consistorium inlcmnade ansökning att fä tillgodonjuta det
mig höggunstigt meddelade venia docendi vid detta Universitet, genom
aH privatim föreläsa öfvcr den Akademiska Frihctens Sanna Natur och
Viisende, hvilkcl af Univcrsitetets Rcctor Magnificus blifvit mig vägradt;
Förhhfvandc mcd djupaste vördnad

Eders Magnificences
sä ock

Ampiissimi Consistorii Academici
50 allerödmjukaste Tjenare
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