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Läsare och Läsarinnor,.

Detta arietet, ehuru nog ringa, har intetgjort
nej, därom är jag öfvertygaJ. Det

har koftat mig nog moda at rödja en väg, fom
förut varit aldeles obanad. jlag tvifiar icke
därpä , at ju mänga fel kunnat begäs i denna
Syflematifka Indelningen; men det gjöt mig
intet modfä/d, efter jag ätminftme härigenom
torde gifva andra anledning til mgare utar-
betande af et fä granlaga värk. - Förtör-
nens intet, mina fkéna Läfarinnor, om jag
kommit Er for nära. En flägt af det kylan-
de nordanvädretfvalkar den af Sommarens het-
ta vamnägtiga Camillas blir hon väl däröf-
ver otä/igf

Cmfpe&us ClafPaun.
Cl. I KÅRLEKS FEBRAR.
Cl. Il FÖRSTÄLLNINGS SOTE%
Cl. 111. LÄPPFLÖDER.
Cl. IV, HÖGMODS REF*
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CLASSIS L

KÄRLEKSFEBRAR; KStleksyrJtoryAtJkogsyrd..
Omätteligt begår efter kårlekens ytter-
ligheter.

Gen. i. ÄLSKOGSERÄNAD; Losagtfgbet ;■
Lättfärdighet i Lafcivité: (*)

Häftig Strå. efter den välluft, ibm nju-
tes under omarmningen; förenad med
fnåll puls, iijertklappning och en åm
matthet.

Spec. i. Älskogs bråkad kos ogifta Frun-
timmer; Giftfjuka.
di) härrörande af hops hcfkaffenheten:ISfbm af a) dubbla Vafa- fp ermatica; b) Ute-

ri utomordenteliga retelighet; c) Sanguiniikt
oph Cholerifkt temperament; Jämf. Phyfifka
Agtenfkapet af Hr, ds Ligmc s

A 3, h)
(’■).' Hirom Egtr ■ Pitrardiat C"ijt un fm.feeret qui

conftme toiä en public; m eafet dout les fm iont leuv
1’aradis ; unt playe quiplmjl; un vmin qui a bon gaut;
uuedouce amertume; me maladie qui dcléäte; m /«-

flich qiri attire &c*, Äfvén. fahnna högtuply-fte Autior
gör en förträffelig anmärkning otver nufsbrnket af or-
det Kärlek; ils apeilent Ainmn- , f.iger han, cc qui tfef
qu’ infame.



v) «w flf ret-elfert a) retande åtbörder;
b) tal; c) målningar; d) ™ verfer; e)
-r- Romaner: f) årstider; Tvillingfotm i
Sv, Argus.

c) n» diatetifk; af mycket födande och
vllluftjg fpis, ftillafittande, bekymmerlöshet»
lattja, hårdt cilfnörda klåder?

d) af en vana at offra åt karleken; ’

Tlångfjuka; (*)
e) Gamplieerad med Nymphomaniej

Se D de Bienville
Cvr; Rädligaft år at pratfervera fig med

arbete, mindre födande fpis och undfly alla
retelfer, (**) Den ftuka bor låta öpna åder,
om få fordras; hvarannan timma taga c»
god dofts af alfvarfamma betfagtelfer, och
om aftnarne dricka Kyfkbetsdecoft, (***) I
Catholfka lånderna nyttjas Klofterlethaden;
men med ringa fördel Varieteten a) år o»
botlig. (f) Mot ffldngfntkan har Svenfka Ar*
gm Pel. a, N;o 13. följande Recept;

R. Knop.
(*) neque eligit tCui danet impenwjjk raptim

Gaudia, luminibus vematis. Hor, Sä JJtet akta <Je flt
Palladium,

(**) Ernefti Init« Daflrinee fat, P, 11, Cap, X.
(***) Hippocrates i fm bok om ogifta Truntitn*

mers jjukdomur tllfyrker |ifcermaK fafom det enda
fåkra medlet för fliekor och unga Änkor, Hr.fii vida
Agnus cafius, Nenuphar m, fl,

f
kunna anfes fur Anti»

veneriika inhämtas af Phyf, Ågtenlk, Pel. I. p. 6o-
och följ,

(t) L' Bomme eji trap foible, hetast paur dam-
?'*<■»“ ia »mre,



R. Knoppar af kårlék til
Man, Barn eller Foråldrar aa. nöp, vi.

Husaktighets,
Sparfamh.

' Fornojfamh. pårlot aa. pf. u.
Flits,
Alfvarfamh, aa. a. untfé.

M. F. pulv.
Kår man mårker pä pulfen at Patientem vil
flyga och flångä hit och dit, intager hon
båraf 6 fkedbigd uti Spir. Deftill
Sp. 2. ÅlskogsmAkao hos gifta Fruntimmer;

Galanterie.
a) —• Mannens fl andiga oroande medftnek:

a) nyfsgiftas bjertnupenhet; b) deras iom län-
gre tid varit gifta: Se orlakerna Sp. i,

h) deras, omdttdiga begdr, fom löpa
efter andra och ej noja hg med fina mån-
nef, härrörande af a) mannens oformogen-
het; b) hans förnuftiga återhållfamhet; (♦)
c) någon den pickhogade Damens fordna
ålfkares i, artighet, 2, trägna anhållan; (••)
4) hat emot en man, med hvilken hon blif-
vit tvungen at förena fig; e) luft ät ham-
nas på en man, fom i, illa bemött henne,
eller 2, varit henne otrogen; f) mannens
långa frånvaro. (***) Trolöshet; otrohet; Ag-
tenflapshrott.

A 4 Cur;
(*) Se hSroni en afhandling, källad; ®CV n’d?tC

©ebraucl) unb bes <spc SSetteé-
(**) Anecdotes fjfefuitiques Liv. IV. p. 70 dc.
<***) Se vidare fieteS ililß L*xi'con. s
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Cur: Varieteeen a) a) forfvlnner af fig
ftelf» dä fmekmänaderne gått ril ända. a) b)
Jfr, Spec. i, h) häfves, fen orfäkerna blifvit
undanrogde, igenom bruket afBalduini Sam»
vetspläfter. Jfr, Moral Ågtenfk. af Hr, Mil*

* §§• 13-14*

Gen. 2. BEHaGSJUKA ; Bebaglyftnaef} Co-
quetterte:

Dåraktigt begär at förtjufä naansperfo-
nerne; förena dt med fjäs vid toilletteo,
utftuderade åtbårdeß, ofta med utfökc
pragt, och ibland med utgifter för fmink-
vatten, (*)

SpCC. i. Allmän Behagsjuka: Luft at beha-
ga alla mansperfoner, at fegra åfven of-
ver känflolofa hjertan och bry Philofo-
pbifka hjärnor. (**) Ehfahets koppor,
a) af Egenkärlek: Se MarceQas href

til folydur.
h) Hogmod:
e) Fdfanga: (Vanité) no. m. (**•)

d)
(*) Far man Fälla defla Grefve Algarottis ord för

fatma; La femme ne prend pas tant de fota å s iajufier
que pottr augmentev le dejir de la roir nue? och mån-
ne vi S»n.n ej hafvc jkäl at utbrifta i fttnungf klagan,
fom de» kärtiga Nafä redan i fin tid fördei

Auferimur cultu , gmmis auroque fegmtar
Omnia, pars minima éjl ipfa pudia fui?

i**) Ccétum ipfum petunt fiultitia åro en mycket
vis; mans ord.

(***) Fäfingan i fin fulla högd är forlkråckcUg,
Lät ofs höra cn vällufHg Corisqm: :
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rf) Cholerifkt temperament. Se Phyf.

Ägtenik. Del. I.
Cur: Sedan f åfångan blifvit vål borträn-

lad med aflörande medel, bor Patienten dric-
ka hafverfoppa i närvaro af flera mansper*
foner. Setaceum pä ofre läppen, Veflcato-
ria i pannan och fontaneller på bägge kind-
benen kunna forfökas. Blodiglar under 6-«
gonen åro ej uran nytta. Några (tycken af
Brooks gyldene äpplen åtne pä nykter mage
fora den bäfta värkan. I-Ivad en god ns-

aftu uträttar (es uti Cythérilke Memoirer1
-

ne for år 1742,

Sp. 2. Enskild Behagsjuka ; Luft at fortjufå
någon enda mansperfon.
a) —• af Alfkogsbrånad: (*)
b) Egennytta:
c) Afvund ofver någon annan ÅKka-

rinnas lycka m, m. (**)
A 5 Cur;

op aime ä faire plus d'un Amant,
Et je me trouve bien de cette politiquex

§fe careffe I' un de ma main,
ofe f(pi, domer å I’autre un regard favorabU,

a) e fais repofer fur mon fein
Le ntieux fait & k plus aimabte
IV!ais pas un n’entre dans mon ceeur.

Vårt tidehvarfs Lucretier äro för ömfinta at ej fölfahennes exempel. Se vidare mina Parthenologifha för-fok §§. 2. 3- r. Dalins Vitterh, Arb. Del. 3, p.
4a och 91. 1

("V Om fSdana fuka borde bvar och cn tnansper-fon faga med Petrarcha ; // faut étre mol pour étreAmani.
("'*) märkcUgt exempel dårpS finnes uti <) ijsn-,

,: cf P* *73» at
'

gtf.mmidfe §r«awjiuunerj SSfleft*.
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Cur: Den fiuka reflitueras på fäet- fomvid föreg, Spec. lärde år, fedan hufvudfiuk-domen förut blifvit håfven. Nåflelbad har
gjort godt gagn. Åtlöje recomraenderes. (•)

Gen. 3. JALOUSIE; vulgo Svartpuka;
Qvåljande mifstånkfamhet at Ålfkaren
torde dela nojet med andra; fruktan
dårföre, complicerad med oro, vakfam-
het och feber-anfföter, fom ibland flå
fig til Convulfioner,

Spec. i. Grundad Jalousie: Oroande mifs-
tankar emot en ålfkares fbm varit otro-
gen, eller gifvic anledning at tro fig
därom.
a) —•> Giftas; Svarta ftrumpor: af a) man-

nens vårkeliga brott; b) oförfiktiga umgän-
ge med andra Fruntimmer; c) kallfmniga
npförande mot fin huftru ra, m.

b) «— Forlofvadas:
c) Ogiftas. Se Anecdotes J-efuitiques

Liv. 11. p. 138. och 139. Liv. IV, p. j.
C'ur: Sedan orfakerne blifvit undanrög-

de och fymptomerna dämpade, bör den hu-
ka dricka förlikningsfkål Se vidare Moral,
Agtevfk. af Hr. Miller , §. 13.
Sp, z. Ogrundad Jalousie; ,

a) af naturlig m}fstdnk{amhety Chole-
rifkt temperament:

(*) Se Oehmens natur tmb ettr einré malabeu grans
enjitntnevS, jämförd med de Bacltts Apoihek för behag
Jjuka Damer och lyjlna Jkånheter.



$) mm för mycken ömhet;- (*)

e) «m Ilhfiighet, Se iiönns *Le-
xicon.

CWr.* Efter föregångna afforande medel
kan Sytnpatbie curen föriökas. Et gran För-
nuft intagit med öioftvafsla 2 gångor om
dagen ar (åkert det båfta remedium.

:p^;' . CLASSIS IL

FÖRSTÄLLNINGS SOTER,
Luft at (ynas annorlunda å» man vår-
keligen år,

greb. 4.FÖRSTÄLLNINGegenteligen fåkallad*
Qfverdrifven åtrå at dölja fina fvaghe-
ter, naturliga lyten eller andra uptåg;
förenad medomtånkfamhetochfömnlöla.

Speo. 1. Forbehällenhet: för mycken akt-
famhet i fmå faker.
(t) i aUmävt tat af a) fruktan för nå-

gon påfölgd; b) at förakt: c} når det angår
deras ålder: (**) b)

(*) I bref til Baron von B*-** (krifver Fm Pre-,
fidcntlkan F*** fön rid)t Urbm* ttist jåvtlic^
Itehen, olme jug(eid) eiferfttefitig (h)n.,

C**) Oen fora befin nar huru ogärna vära Damer
Il öra talas om deras ålder, huru de fafa for det ordet

fammat» och huru de rodna, när man räknar til 20,
an ju intet annat än häpna. Uti 9;de Bandet af ge*

fammclte gnntenjimmer;SSricfe, p. j, finne vi exempel
pä en Hdarie , faa» föll i daning endaft för det cn
karl uthjöd ät henne glasögon. Gode himtitelf fp- jag
då få gammal ut, at man Hor aig behofva la; ögon?

\
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h) —« «actf Vänner;
c) Alfkare; af a) för mycken

blyglamhet; (*) b) ofverdrifven forfiktighet;
c) andras inrädande m, m.

Cur: Efléntia Confidentiae hSfver hela
fmkdomen.
Spec. 3, Iliistiöhet: Konftgrep företagna til

at vinna n|got vift ändamål. (**) Judce
kyfs. Se Hiftorien om fiu vifa Mäfiare.
d) af nyfikenhet at utforlka något;

(***) mcdclft a) Imicker: (|) b) dikter; c)
hotelfer m m.

h) Cotnplicerad med a) kSrleksbranad;
(ff) bjjaloufie; c) tråtfuska; d) afvundsfiuka;
e) hämdgirighet; f) tjenftaktighet. (fff)

Our: Ford: bor hufvudfiukdomen afhjel-
pas; ledan bår Patienter nyttja Björkbad och
dricka Aqua Amara,

Gen. y.

(*‘) Anecdotes fféfuit. Liv, VI. p. 64. äc.
(**) Ne /fais-tii pas que tes femmes n’ont peint

de foi qite pour étre infideles avec plus de précmtiOn?
Pttrarcha.

(***)Nyfsnsmnde Aiiftorriigerganftav.il;Lacnriqfiti
qtfi perdit Eve ne Jauvera pas fes ftlles.

'

Jfr. JUJiancn
om Bläjliågg,

(j) Fruntimmers Imicker ar det farligafte forgift,
och i hela Africa fins intet nägon fä farlig orm; ty
läger cn förfaren man; Elie petife ä trahir lors qu’eih
vous carcjfe.

(Tt) Se Anecdotes fféfuit. Liv, I. p. 97. Liv. IV.
p. 12.

(ttt) Vilanges de Littfräture Orientale T. IL
p. 8. & f«qv.



Gen. f. FALSKHET;
Fruntimmers Falikhet är outgrundelig.
Cur facunda parum decoro

Inter ver!/a caditJifigita filent io l
Nec fcire fas eft omnia*. Hor.

Cur: obotlig.
' CLASSIS Iit

LApFFLODER; Manfihm
Luft at hålla iSpparne i itandig refelle.

den, 6, SLADDERFEBER; Läpphrånäd;
Mmnyrai

Låpparnes omätteliga ikakande, fom låt*
ter immn-miffdarne i beftåndig adivi*
tc och jåmmerligeft oroar den Backars
menniikan* fom' träffar vara närvaran-
de. (•)

spec. t. FLASsJuRAi Ouphorligt pläddef Vitan,
mening och (ämfnanhang * 'förenadt med
ivåra fltratt-anftötef och ibland yfterhet*

Snack -klia j Skrättfiuka.
a) “ af naturlig Choleriikt

éller Sanguinilkc temperament; Joller,
h) ~ Flyktighet: Rasfiuka,
t) *“• Fprvdndi hegrep om artighet:'
ii) *ä «it Befdgfiuka:

e) “•*

mm. fc..i. ■* .-.■•v. •-

——

(*) Alt får ofta fihner man Charmés ord vara
fahna, nämligen, at de, qui ahondent en paroles, [ont
fierilu d bien dire & ä bien faire. De la Sagejfe
Livré lII* Chaf. XLIV*



i) * KarUkslramd: Plentis fira.t)' '**■-** iUiftighti, Magardn des Artifi*moderneS p. 104,
£V.- 'Patientefiyfom åro fmfttade af Pias*

(inkan äro ganfka kinkiga at göra med; i-
bland händer ock at den per meiafiwfik flår
fig ti! fvärmodighet Galénhs recornraende»
raf Abforberttiä, flangbad och
enfamhct. Petjjs arcanum beflår af 2 delat*
Mofalpulver och en del Bjorkqviftdr, intag*
ne ud fadedig omhets Etlence. Bruket af
Jdhilonitttn Romanum och Egyptiernas Bcrs ir
aldeies farliga
Sp, i. 'TkATsjuKA! Ödphorlige begår at oroa

folk med påminncUer, trätor och ban-
nor; Compliceradt med läpparnes con*
Vulflva ryckningar, Munnflufs. Syrachs
B. 25. v. 22--*54.

A) TonösoT; ftåftdigt påminnande Och råt*
tände. Tadelfitika. (

#}j
ä) mot fin Mafi: Sparlakans läxa l

Barn:
a) Tjmfiefolk 3 eller andra uti*

derhafvande: Koks bråd.
d) —* -*• andra mnriijkof (om de uöi*

tås med.
B) Knam*

(*) Tungfoten tyckes läkfoiil iiågot litor.a våra o-
gifta DamerJ raén den aftfitter defto farligare FruaT
orti Änkor. Härpä fyftär öch delta PetrctrchÉs ordf
Durant neuf niois la feamtejl empechée defä gfofjles*

• 3 mais- apres elle fe delivfe de cette peine pour iour
■nenter toujoms les homtnes*

*4 %*, c#



B) Knabbfekr: Oraättligt begår til ledlaM
ordväxling,

,

— Trätor j Mumkablings Graljiuka:
Se /iota- Theatern.

h) — Bannor.
C) Ovetts UtslaG; Obetånkfamt utöft gal-

la. Spotfkhet J Gombuld. (*)

a) Mot fin Man m. m. Jfr. Tungfoten.
Cur t Åderlåtning på tungan, torrkopp-

ning pä iåpparne jämte frottering hafVa god
värkan. Kalt vatn hållit i mun under paro-
xyfraen år en god hus-cur. Se Bonde Pra-
Bican. At en månad vara innefluten pä vatn
och brod år e) utan nytta. Se Policens i Tro-
ja nianifefl til mängeljlor. 1670. For gifta
Fruntimmer recommenderas ftränghet och
tilfyn på mannens fida. (**) Antipathie*cu«
ren hjelper fållan. Jfr, Elricqvs Materia Me*
dica Antecahmniofa. Hippocrates curerade
Xantippe med 2 unts årfilar.
Sp, 3. Lognbranna: Färdighet at Ipinna ö-

lanningar och väfva lögner, Diktknol\
Denna pafiion firåcker fig til alla möj-
liga åmnen, och urgor ibland fielfva
hufvudfiukdomen, då den år compli-
cerad med alla möjliga nycker J ibland

åter
(*) La malice, fäger Charron, fabrique des tour-

tnens contre foy; men detta vela intet väta läckra Don»
feller läta intala fig. Blefve denna fanningen en glng
allmän, fä tkulle fnart den förnäma fpotfkhetcn fér-
fvinna.

{**) Dock vifat fotfareaheteti huru fållan denna
turen lyckas.
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åter kan den betraktas fafotn en Sym-
ptome, och då åtföljer den äfven alla
möjliga fvagheter,

fleu tnibil quid dicam?mentiunturfeminafimptv„

Curen for denna pallion år ånnu ibland
defiderata,

Spec. 4. GnÅllsjuka; Medornkansvårdt och
klagande tilffäende af fic åliggande.

Tunga,
a) 6fverfiuklighét: a) egen; b) and as.
b) **——- Mannens s barnens eller andra',

elaka eller alfvarfämma upforande:
c) - -- UnderbafVandes Värds! c hci ♦

djerfhec ni. m.
d) *— ——• Föräldrars tn> m. fträngbef

e) —— Dfrbet på a) matvaror; b ;

Ved; c) granlät m. m. (*).
jf mycken ätgäng pä matvaror

m, il). 1 hushållet:
g) ********* oväderj trångfel m. m,
/>) Brift pä nöjen 3 Aflcmbkc.,

Pique-niquer m. m.1
i) elaka Fräfter: Jfr» Fruftugu

/lftonfången.
jt) —timfUaaé olfikört be ©fcfåttl

grauenj. SBticfe *3 °ch 24 Bref. 9 B,
l) - Fromma Fruars uiiifka utfart etc :

ödygder, lafter och förvärrade tider.
Curt Sjukdomen afhjelpes på lamm

lätt fbm Tratfiukan. Opiater recommende
ras fäfom fpecifica, Hvad kylande och imart-

lim
(*) Jit, Fru Likdakis morgon/uckar , 9 ’



lindrande Extradler uträtta, fes uti Siekil tmö
Lexicon under Artiklen: @eEir r ?,

NB. Spe- Sjukan år med flit utelämnad

Gen, 7. SQVALLERSOT; Tungkläda; T
fiuh ■

Begär at vara en värdig medlem af t

fodt fqvaller- Collegium; med hog puls,
ail fvett och ibland paraiytifka anfto

ter. (•}
Spec. i. SoyALLERt BerSttelfer om gemena

eller ringa betydande åfventyr.
Tttnghräaad; Relations~utfot

a) om hushall: a) egit; b) andras:
h) åfventyr på Brollop, Affera-

bléer m. m.
c ) - Frierier j Giftermål, m. m, S j

Sv, Argus Del 2. N:o 7.
å) Barnfångar:
e ) vifiter: Se Tbée- Confeiilen,
f) —• kläder:
g) Präfler:
h) - Dödsfall m, m. Jfr. Gnällfluka
i) yppadt förtroende. (*•_)
Curcn år fvär och ovils. Den prteft

verande är läkraft och beftår däruti, at e .
friik, lom nodgas vara ibland de fiuka, ftop

B pa
(*J Quando conveniunt Praxilla, Camilla, Perilia,

Sermones faciunt ,
& ab huc & ab hac &. ab illa.

Taubman-.
(**) Hvad fvira fålgder denna Varicteten ofta

hafvrr, kan man, ibland annat, fe i Hervarar Scean
-se, 3CUL
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pir bomull hårt i oronen, då den fårut
blifvic beftänkt med Tinttura AmifqvaUeria •

na Hos den fiuka bora de til fqvaller be-nägne vätfkorna corrigeras med TinEturaRa-
tionales Uoffmanni och Elfs Efféntia Carba-
(iana. Jtr. Curen för Trätfiukan.
Sp. 2. Baktal; Bakdanteri; Fårtal; Khfferi;

Tandpina.
fi ) —• EnfaTdt , då någöns upforande på

den vårre fidan granlkas, af a) enikild be-hagfiuka; b) illiftighet; cjflasfiuka; d) ovetts*
utflag; e) gnällfiuka; f) afvund:; g) håmndgf-
righet:

b~) - 'Complictradt med lögner. (*)

Curt Forft bor man foka at afhjelpa or*
bkerna; fedan bör den fiuka tå rtarka af-
xörande medel, rtarka dofes af forakt; och
dricka ptwaner blandade med foreftäilningar.
Dårpå bor den Chirurgilka Curen företagas,
fom bart inhämtas af Gortner> om fättet at
uttaga Klaff- tänder , och tappa ondfkan utur
tungor, Munlås och låpphåfta fkada mera
an de gagna. Se Paphonifka Magiftratens
utflag angående en tvift emellan Läsfmedec
och Fältichärs Gefåller. Nytéens ExtraShun
Anteklaffcrianum beftår af arbets fvett, tak-
dropp och ofkyldiga tårar. Arcanum Hifpa-
nicwm kan forfokas, ehuru det värkar nog
våldfamt, och fororfakar blå rygg, med fvull-
na läppar och näsblödning. Sirt nyttjas ky-
lande, blodrenande och et godt lållfkap. Se

vida-
{*; Odilias lift £es af IVilkina Sagan i$S Cap,



vitiare Baro a Uolhergs tankar om Jhtet a

förekomma den Tacte!'fiuka , fiom blijvii noggang
fe i KaUundborg. Voltaire intygar at le meti
leur parti qu'on puiffie prendre contre U
tiie, defi de■ Pofilier.

CLASSIS IV.
HOGMODSREF.

For ftort varde, fom fattes pu fig fie

«en, 8. HÖGDRAGENHET;
Åtrå at biifva anfedd for mera ån
dra raennilkor ; förenad, med ref c vq
flitningar i magers,

Spec. i. EGENKÄRtEK i för hog grad, bi-
dad med egit berom. dfirummfiukr,,
a) - til fin fikonhet eller artighet; (*)

B 2.' ht) ■•***

0 Hit hor ock föras dee få kallade lärda F w»v
timmers en.vifa ftolthet,, med hvilken de ofta förena»
c» riog dryg fpotlkhet. At med bitande Ikämt b fi-
na medmennilkor, art fe de för e» rättighet, den dc
genom fina inlikter förvärfvat. För det de kitnfi: <

piicera kvar tredje mening af en Latinlk Auclor,
en Franfyfk Coraédie, minnas, årtalet dä Rom bygd'.-.»,
raifonera om Newtons höga fnille, kan (Re oek
några rim tilfammans, få tro de lig intet alknaft hö**
fe andra af Ut kön öfver axlarne j titan de taga '
ven driftighet at anfe den för gräl , fom fyffelfatM
med utredandet af de viktigafte fanningar, och. fi
ra alla dera för pedanter, fom intet pa langt håll ilar-
na oc!i med häpen vördnad beundra deras lärda
komligheter. Hvad bör man väl tänka om fäda». fo-
ders halfunderl Här måfte jag af förlkrirkelfe lagge
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h) —. fin goda fmak i val af kläder J

på mat rn, m.
— —• —• ordning med barn, hushåll

m- rn.
<jf) — camplicernd med dumhet, envis-

het m m.
Cur: Sjukdomen år vål ej få farlig ! fi g

fielf* men likväl år en fSdan Patient nSftan
odrågelig, ty den våcker äckel och vämjel-
(e. Säkrafte cwren är den, om de närvaran-
de fäna fingrarne i bägge öronen och ut-
brifta 5 löje, få fhart paroxyimen anfallet
den huka.
SP‘ 2. Tyckmyckenhet: Öfverdrifven ömtå-

lighet vid det fom på det aldraroinfta
fåges dem emot. Bjtrtjveda .

a) Barm i Kinkighet?
b) Ålfkarinnors: Se Fanny Butkyds

bref.
r) Makars:
å) Ankors:
e] complicerud med fpotfkhet m. rn

bort pennan Läfare! är cltl mera behjertad årt
jag, vil clti fe de lärda fvagheterna i hela deras viddj
fä behöfver di! alltnaft låfa igenom andra ■famtaiet i
förfta Boken af Petrarcha; eller genomögna IWadevtoi-
fellen Ninon’s von Lendos lefverne, Din »lyiikcnhet iltal
bli titfredsftäld; ty där finner du hvarken gfulier eller
Hortwfter» Dock felas icke eller exempel pä lärda Frun-
timmer, fom förtjcna var vördnad. Jag vil allcnafl
«ämna Ama Maria van Seburman ifrän Utreeht, fom
blifvit kallad de thiende Mufa, de vierds Gunjl-Godjn,
é -iedtrlandfche Minerva e. f, v. Se vidare §fo!t.

ii Hijlorifche Ruft~Uyren, derde By-een^koomft.
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Cur; ex Veritate intagna ud Exi
Gonfcientias. Jfr. föreg, Spec,

Sp. 3- Envishet; Treefkhet Comenii.
n) i dugligt tal , och upforande.
b) i kårleksaffairer: Se Vita Cupidi

nis P. XII, p. 67---58.
c) under paroxyfmerm af alla LSpc

floder m m.
d) Complicernd med Mje tfiuka.
Cur: Bittert Selzervatn blandadt med A-

lunextrad: och faltfpad; blod afen Kräka lom
blifvk Ikuten på en fredag; en halft års gammal
fmorgäs, kunna forfokas. At bära på hal-
fen et tre alnars långt och af tre fargor be
flående band, hvarpå 3 knutar blifvit bund-
ne på tre fårlkildta dagar, af tre lårlkildta
perloner, år ej aldeles utan nytta. Jfr,
racelfi Philofoph, occulta.
<3en. $. FRÄCKHET.

Driftig tiltagfenhet at folja fit nedrig,
hjertas forelkrift i anfeende til andra
inbillade eller vårkeliga formoner, hvii
ka Egenkårieken intet kan fördraga.

Spec 1. Afvundssjuka* Fortrytenhet öfvet
andras formoner. Svart Jidlj Hjdrnbadd\

A) Enkel Afvundssjuka.
a) —. ofver andras rikedom eller val-

SDaga;
b) —— ■— Höghet: Se Comédien: Fm

Rangfmk,
B 3



c) — — — Skönhet, (*> eller auidra go-
egenfkaper:

d) — — — Nöjen i
e) — — — Vänner:
f) ——• —■ Alfkare: Se les Soupirs d’

fdelaide,
g) — Vackra klädet:
h) Ordning i hushåll m, m.

Madame Wilkops Tåre- offer p-. 52.
i) — — —. Välartade barn m. m.

B) Compucerad med Mifstånkfamhee, (**)
qvallerfot och hämndgirighet. (•••)

Cur: Om fiakdomen ej mycket fått ro-
sa fig, kan den hlfvas raed Tjårvatn och
Tegelftens, excraft. Sedan den blifvit gam-
mal år den merendels dödlig; dock kan hå*
xeri- curen förfokas. Jfr. v. Dalins Styrbjörn.

Sp. 2. Hämndgirighet.
a) Mot den fom f&r&lämpaf henne:
b) af Jalowfie: (f)

O
(*) Et märkeligt exempel härpå kan man läfa uti

andra Tamen p. 37 af Mélanges de JLittérature Orien-
tale, p. M. Cardonne,

(**} Formidoioji homines ea timent, quv mila di-
;na Junt fufpicione, Gothofredi Man. Jur, p. 169, Ed,.
Genev. 1665,

(***) Se Wiikina Sagan Cap. 334-366.
(+) Uti Comédien irPafior fiäo inför de Gwzrini

den öfver lin olykliga kärlek upretade Corijca, fä ta-
ide;

Mirtillo
Se non vorrai amor, proverai odio.
Ed Amarilli tum faro pentire



23

<0 af Trätfmka: Jfr. o(6auplflfe
&åfen <2Beibccn Cap. XII.

d) Egenkärlek:
é) 7yckmyckenhet:
f) ■— —. JffvunJsfiuka.
Cur: Håf forft orfakerna och hufvud-

fiukdomen; låt (edan Patienten om mornar-
ne nyttja Thée af Knappnålar och Ruflm-
kårnor, famt eftermiddagame dricka Hafvec
loppa, blandad med Cremor Reconciliatio-
nis och Cortex Humanitatis. Sluteiigen mä
detta den vila Petrarchas råd följas; La plus
ilhiflre fagon de fe venger äignement c’ eji ät
tardonner. ■

D' effer d me rivate , d te fi tara:
E finaUnente proverete entrambi,
Quel cht pno fdegno in cor di donna amante,



CLARISSIMO AUCTORI:

er multam operam honore redditi ifti
Te dignum , doSte Vir! quem nunquam audivifih
En grex mortalium! laborem inauditum,
In ufiim hominum in cautelam jfitum. ■

Ne, fexus inconftans! te magis gloriere ,

Virorum nullus quod potuerit habere
Malitiam cognitam , quam femper exercere
Confoefii. Felices LUR/EUM qui habemus,

i jus operibus nobis nos praecavemus,
Honorum cumulos jam jam ad Te portamus ,

.

avorem omnium , fortunamque optamus ,

f, opus doclum nos altijjimc laudamus.
a b.






