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Nihit efi; virtufce formofius, nihil puichnos 7

nihil amabilius»
Cicero,

For Dygdens tranga JUg, det rädda ogat hapriar.
Det hioit på vägen fer, men ej hvart vågen bar,

Då Hjellen driffigt gär, med tålamod ftg våpnar3

Oeh uppå ISnen fer , /om kanoin tilredd är.

Man Dygden lida fer., bsf pallas och fortrychas.
Da ondfkan framgäng har

,
och hcnnes verk de lyshas*

Men Himien väre tack, da lajien blir tiffkam.
Skall Dygden feger få oeh årctd JUga fram,

tj ELL ERT»
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STORMÅGTIGSTE ALLERNÅDIGSTE
KONI] N G!

irr * , * ■ '

Jl olkets anraaning, upmuntratr odi kalielfe til forhM meS
Dygtlen, fynes icke vara något Hkgiltig.t y utan et angeläget9.

värdigk och ypperfta vigt innebärande värf..
. ' V



Det gröndfaf Velenlkapernas upkofnff, bereder- Konffefw
-uaS lif tekriar Uplysningen i defs raita,, fannä och fvekiris
fkcpnad. Dä nappi Le ro r Thronöns Styrelfe-äaagt,. Koaunga»
Narnnets hclgd f Fäderneslandets flyrka och anfeende, fanit
hvarje Medborgares befrielfe ihan våid Ikad?- och
förderf.

Vid Eder Kongi. Maj.ts för 11a inträde i Verbien , up-
hemtade jag Liivets> itörfta förnejeife, den ai famma dag uti
Herrana Htlgedom lör mänge Åhörare; men enkannerligen
de nplyfte och rådigs Herrar, tappre och behjertade Härr.ads-
Män,, hvilkas Högfte Anförar© Eder Kongi. Sjeif är,.
medelft et efter Nådigfle Befallning i Trycket utgifvit Tal s,
tolka det Allmännas glädje öfver denna hugneliga
Dagens Högtidlighet gaf därjämte otvungen anlednlng ai be-
b-oda fxaratidens redarf Gudi lof! befannade hopp s
ehvad fvåra fkskningar, fkiften, oredor, under Sjejjtfaldets
tygellöfa raferi, grufveliga elände, ödande föiVirring ock
må förehå andre Verldsdelar, forfäkrar Svea inbyggare ons
hägn, förfvar och Ikygd af Lagarne,, '

Tillit,- Allernädigfte Konting,, den ringafle ibland de rin-
ga, at nu igenom följande ofuiikömliga Afhandlings under-
dåniga nedläggande, inför Eder Kongi, Maj:£ välment fraitK
hära et förnyadt Vördnads-offei.

Barmhertighefens Gud från hviVken alljaligbetkommef.
hv ars milda Förfyn utkorat och bevarat Eder Kongi. Majtt



at i desiä få vådeliga tider föra Spiran, återuplsfva minnet
af Purpurns prydnad en ej mindre inom än utora Europens
gränfor Vördad, Älikad och Eeundrad Faders lyckliga Rege-
ringj vidfaga alla rnöjliga Mcdel til Dygdens befordran, och
på det ärerikafte fätt hindra Yilifarelfers och Lafters utbre*

omfatte, fkydde och uprätthåile Eder Kongi. Maj.fc
altid och alleflädes med Sin Gudomeliga vård, vederqvce-
kande hjelp och Nädiga närvarelfe!

I djupaite underdånig vördnad, nit och trohet frarnhärdar,
stqrmJgtigste

KO N UN G!
EDER KONGI. MJff: TS

Allerunderdånigfte och tropligtigfU
tjenare och Underfåte

_

&OHJN HELSINGBERG.



II 1 nder vår viftelfe i Verlden, förgäte vi ej fällan de
'v angelägnafte yrken. Falfka intryck fmickra, bedraga

och förblinda bäde unge och gamle, at täflings-vis löpa ef-
ter bländverk, inifsvisningar och irrblofs.

Sådant Ikick danar vår ofärd, bereder vårt fall, påkal-
lar hämdens plågor. Då äfven hög ålder ledfagad af mån-
ge olike händelfers växlande onilopp, föga upnår våre önlk-
ningars gemenfamma föremål: bedcr, vnlgäng, Jarno jjamhet.

Redan framfarne är, dagar och flnnder, lämna ofs ta.
lande vederraälen af vanfklighetens välde, Med feridande
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gäng halva de förfvianait, fåfom nattens fkngga for den np-.
gående morgon • rödnan- De ännu återflående, förlöra fig;
oclc oförledt nti evighetens omäteliga ry nider„

Et finnes likväl'r fom uprättaf och befäfler vår lyckfa-
ligliet, bringar o('s långt fram på Ärans hana , fegrar öfver
glömfkanuthärdar den allt tärande tidens kraft, och tilbju-
der ofs. oförgängeliga, Lagrar j det' vi kalle Dygcl.

Elotta namnet intager,. förnöjer , upmuntras; Ofta för-
nunme vi, at Dygclen tidigt och meri en oförvähtad hali
franibringar fine behaglige, ypperlige och goda frugter. Me-

delft denna fkyndfamhet- hindras de dock intefe ifrån mycken
fägring,, fullkommen mognad, ljuflig njutning. De erhållas
fritt utan annan afgäld,, än vårdande omtanka y alfvarlig åho-
ga, benägen åtgärd.

•» *• _ v r f<' **

Det lönar vifferligen, at betrakta defla frugter,. afhvri-
ka de förnämfta äro: egen fårfakelfe , rättfknffcns \förtrvjiaw
pä Cjud, vördnad , nit och trobet för Ofverheten , undergif.
venhety högaktning och fårtroende til För mda lydnad moi

Fördldrar y bofjam och rådig Brmui-upjoftvanvålgörares
tdckfamma ibogkommelfe , Van/hopens beigd y iv.bårdes frid,

aJlmäiv--



s
aUmannelig mevnijtjv - kdrlek, hereäviUighet af i mftjeligaffe
matto niildva torjtige3 vcmf6rey lytte oc/j hiicklige tikars
vedermbda. Shulle vai nSgon kanna dertn förtrdfeligbet
ntan at fatta behag ti! dem?

Qdmjukhetj förfonKgfret, ädelmod} återiiåilfamhet,, Lag.
lydiiad 3 befvurne fÖrbindelfers utofning, och verkflällighet y

utmärka befynnerligen Dygdens närvarelfe. , Dygden här-
fiammar ifrån Gud , fom Ikapal x äterlöft och kallat mennilkjo*
flägtet tii 3 och ej finner något flags nöje uti li-
ri e afkomlingars elände. Dygden af Aero fåobilligt och oför-
Ikällit afnndad och oroad* hatad och öfvergifven, tecknad
och anfedd ibland fmå fjälars bekymmer, döljer fig icke för
Verldens ögon. En omftändighet, fom fäfter eftertankan dels
på de förbrgåpgnadels ock på de närvarande tider.. Åter-
kalle vi niimfet af de förra, få vilas ofs anledmngar fflpP
och Ikäl, hvarföre Folkets lycka och välftånd tiltagit, och
Landfens leder vunnit renhet under Dygdens anförande. För
de dagar, Förfynens nåd låtit ofs intaga rum i menlklighe-
ten, halva vi nogfamt rönt, och fpörje ftundeligen s hurus
Dygden vid fin ankomll bådar välgörenhet.

Dygden gifver ofs Ijufet, vägleder och förer ofs ur det

morker, den tökna, hvaruti vi tilförene likafom i en ohyg-
A 3» gelig



gelig ökn vandradt villfe, vida fkilide fran et tilfredsftällan-
de hopp om lyckligare tilflånd, fäkrare Ikygd, bättre hem-
vift. Dygden antnanar och undervifar ol's om fätt ooh me-,

del, at upfylla Religionens och Medborgerlighetens billiga
fordnngar, I denfamma linna vi ock rättefnöret, efter hv it-
ket vi fkola pröfva våra gärningars befkaiFenhet. Dygden
älfkar, gynnar och fötfyärar icke lättjans och okurmighetens
lifegne, tora röja tröghet, hofd och motbjudenhet uti fin
kallclfe. Nej, tvärtom. Dygden antageiyvitlsordar och be-
ftämmer lofvärd infigt och fkicklighet, nyttig äflan, riktan-
de Uit, godfunnen idoghet. Dygden bevarar ofs från utCväf-
vande aflteg, farliga förelatler, ryflige anläggningar. Dyg.
äen uphöjer, förädlar och rättfärdigar värt forgfälliga bemö-
dande, at bryta lultarnes förnedrande ok, hämma begärel-

ltorman.de anfall, afböja pnda tilfalligheters hotande
inflytelfe. I medgång icke inbillfk, öfvermodig och
bibehåller Dygden genorn nöjd ölverlåtenhet til Guds Ikickel-
fe et jämt finne i motgången, och undgår dymedellt den
fkymf, at hara nelligä bojor eller falla på någon yttcrJig-
het, ehuru förvånande dcn ock vore»

Ihan den vackra, angenäma och hugneliga dag, fom
Folk-et wprättadt förbund med Dygden, begynnes et nytt tid-

lkiftc3
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fkffte, '"tmder hvilket allmåa och cnlksldt välFdrd befordras?,

Til follkomligare öfvertygelfe om denna vigtiga förändnng ,

torde mig tillåtas at i det följande återhämta någre painin-
nelfer, fom-, oaktadt de förat anmärkte äi-o, ej förr oha km~-
na uprepas.

Inam den famfunds - krets, i hvilken fänmädelfe - andan

opåtalt får uplåta fit gap i akt och mening at utbläfa et far-
li gt gift, hvareft ondlkans fpjut och förföljelfens mord - red-
Ikap uppenbart fmidas emot redligheten, där grufvar fig den

valtänkande hopea öfver federnas förtryck, där nödgas rätt-

fkaffens uplyfning ägande menniikjor, fådane, foia fattat fun-

da begrepp ora aran, fätta fig i fulit motvärn, betäckte och
underfiödde af Härfkararnas Gud vakfamt afbida anfallet och
imedlertid förklara obehag, affky, leda och fiyggelfe för de
menedige, öfverdådige och famvetslöfe affällingar, tned hvil-
ka ödet olyckligt-vis förbundit dem til umgänge och fam-
mäalefcäd.

Vi inhämte til häpnad och Blygd för vår tld, huru dc
uti flere Riken och Landlkaper ömfom upflåndne Eroftrater,
aFgumdens xkepnadcr, Dygdens obeveklige fiender, under
nanm »f frihets Martyrer, med trotfande högmod genom ej

Ma-
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lindrigare ffledel, äri eld och fvärd tilbaka halla, kufva och
undertrycka Dygäen. Denna förftåndighetens följeflagare an-
£e de för enväldig, pgen } förtretlig, trugfam och bdlraffan-
de. Et Bröderlkap, hvars löfen är fiihet, fördrager ej tväng.
Hurudane blifva följderne?

Icke blotta rykten, icke fnälllotade, illfnidige och for.
fkande kunfkapares mindre fanfärdiga berättelfer, icke mifs-
nöjde utliggaresknorrande klagan, , utan beftyrkte förfärliga
h&ndelfer. yittna, .huru en talrik myckenhet Inbyggare, fom
tiliörene under Lagbunden fiihet af nyttiga idrotter fkördat
lugna tiders rike välgärningar, yunnit ftore fördelar, erhål-
lit hedrande belöningar, nu genom villfareliers och lafters
förtjusning med anhörige, med närfkylde och yänuer, med

hus och egendom, äro'underkaftade fköfling, tiäldom, blod-
viten, lågor? förödelfe.

Och ho undrar därpå? När mennifkjans rättigheter %

på Regentens och Fäderneslandets bekoftnad fåfom någon
ädelhet låge i denna gäming högt utropas, updagas, beun-
dras näv Regerings -lyftnaden och jnångväldet, underftödde
af högfärden, mifsfämjan och egennyttan, fyffelfåtta iig där-
med, at, mennifkjans fkyläigbeter, he&ilägen och jippenbaö

ligexi
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ligen nedtyftas, förmörkas, begäbbas, få upvälla de orolig-
heter, ioni då de ej i tid förebyggas och dämmas, tillägga
förödelfen liknande en häftig flod den magt, at obehindradfc
intränga iina föilkräckande böljor kif, upror och mord.

Underdånighet för ali mennifklig ordning, kärlek til
Medborgare, mtdömkau öfver de olycklige, aro lika älfk*
värde föreniål, fofn fjelfva iifvet, Hala tungor, lömika och
xnordifka hjertan, genflräfviga finnen, anftå ej andre än Vii-
dan, föm, i rofdjurens oalbiutna fällfkap, blifvit befmittade
af deras okynne, Ehvad flämpel odygden ock «iå hara, kan
det ej någonfin affkildra oegQnnytta, välvilja och mennilkjo-
kärlek, icke af medlefvande räknas bland Hjelte-bragder,
icke förtjena eftertidens lofqväden ’och ärelloder, när man
börjat och länge äflats denned, at i tai och fkrifter uplyfa
Verlden j men, Irman Dian hunnit til nrålet, flutar med den
ohyggelighet at förolämpa, mifshandla och utöda fit llägte.

At Bönens förfummelfe , egen och andras ondfka , oftri-
digt vålla Menigheters och Länders vanmagt, fall och under-
gång, behöfver blott nämnas. Den kloke varnar, afräder
och förbjuder ali otilbörlighet. Dåren blundar och tiger här-
vid, Drinkaren uplyfter hufvudefc, och befiäckar allt hvad

B he-
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Befigt ka-Ilas. -Belaekafea fördbbblar fitt trägna bekyramef,
fm idoga beliälifamliet at utfkämma, gäcka och mifstyda alla
Dygdsm förrättnihgar fäfom de enfaldigas förvilklfer , vaix-

trons och vidlkeppelfens alfter, öfverlefvor och qvarlämningar.

Pödds och upfödde i fa muina dagaf, fom racdckl inro
tade lafter, henlkande milsbälligheter och vådeliga oordniii-
gar, öpnadt en. fmärtande utlikt för vara barn och efterkon>
snande, raåftej td Dygdigt ffolks tänkefäfct,, ftällning,. Ikkk-
©ch upförande, tjena ofs. tii et kärt efterdöme,. hälfofara fö-
refkrift och fkyldig rättelfe.

Hb' fer Icke, ellet llminftönc borde fe,- at tii dfetta ähv
damål tarfvas omtankäy förfiktighet och varfamhet 1? VilTfa-
relfens giller, aro begärlige och retande för ögat,. Defkinr-
ra och lyfa med pr unkan de, ovanliga och nya fargor, hvil-
ka lätt kuuna- förföra och fjättra de fnartrögne' och oförfafne;
En Vevarad o/ku/d, förekommer brottflighetens fentkla ånger.
En faewwinen- ofkuld , löfer fnaran, nedflär giiiret , krofTar
bojprne }, då man värit få olyckligat i det onda bllfva in-
ledel och fängfkd. En framgait vid magt hallen ofkuldg
förfötmar lefverriets bitterhet, är fkieklig tii det godas utöf-
vaude „ tilbringar lyeka y trefuad och beftånd;

01kyld%



Ofkyldighetens vlddi äckta betydelle, rätfmätiga hyllning
oeh högaktning, förkunnar et Dygdigt Folk genom hela fin
iefnad. Et Dygdigt Folk, erkänner och anfer hjertats ren-
het för fin ftörfia luit, fin redbarafte vinnjng, fitt enda nog.
Et Dygdigt Folk, bcpröfvar, ranfakar och frågar hvarje dag
liinan det om aftonen gär til hvila, hvad nytta det gjordt?
Hvad ejterdåme det iäinnat ? Sannerligen et bepröfvadt niedel,
at bibehåila et godt famvete och ärligt namn. Et Dygdigt
Folk, vågar aldrig förneka inycket mindre uphäfva denOr-
dning, fom Hinjnielens och Jordens Beherrfkare , imellän fty-
rande och lydande fliftatj men låter fig ej heller få tvingas
under de Befallande, at det förgäter Honom, fcm är Hervew.
Sfvey alla Herrar, Et Dygdigt Folk, undanbeder fig ali
gemenfkap och befattning med ’den oroiiga flock, fom ilar
och åfyftar Regerings-fättets rubbning, :och utvaldt til huf-
Vud - yrke at vara afundens medhjelpare, tadlarens tolk och
plågarens härold, Et Dygdigt Folk, gömmer icke ilfkan vid
roten af Frihets-trädets fkugga, betäcker ej trolösheten un-

der jämnlikhetens larf, gof fig ingen berömmelfe af den fkam-

liga konft, at vantyda godkäude egenfkaper : Börd, Arjsrättt
Forjlånds -flyrka }

Fisdom och Rättrådighet; egenfkaper,

fom egenteligen tilhöra Throner och Väldigheter, hvarifrån
cidigt en tilbedjaasvärd Stiftares befiämmdfe dagligt bröd.

B 2 hägn
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Mgn och hefkydd utga; egenfkaper, hvarmed Ordningens
Gud fnart i alla åldrar och t : dc-hvarf, bebagafe utmärka li-

na. ypperfta ombud pä Jorden,. Et Dygdigt Folk, (kanker*

intet. fitt Ibrtroende tiEdåmdriftige- rädgifvare, blodgirige be-

dragare och uprorifkc nidingar,. hvilka uhder urfinnighet,;
raferi och krigs-rop, ilhäidigt refa up tvedrägtens, mifsnö-

iets och förbiftringens haner,, i upfåt at föniedra fm Konungy
ödelägga fitt. Fofteiiand, förgöra lina Medborgare. Et Dyg;
äigt Folk, ftär pä fin vakt, afhåller fig; ifrån delaktighet
uti, andras afvikelfer, nedriga. öfverläggningar >; förgripeliga
väri', och vandrar oforryckt med: enlald: och redlighet den
janana ftråp 5 fom förer til lycfkfaiighetend Et Dygdigt Folk,,
föker med: verkfara rådighet, nitfulE trohet ochofvikelig un-

dergifyenhet, at lät ta. de tyngder,. fom tryeka, den Rädandes,
krona, och fkingra de moln. fom ftundom fynas fördunkla
Defs glans. Et Dygdigt Folk, horfammar Konungens buds
och vpfyller dermed den edx fom de vid Gudfvurit C*h Säl-
iä Land, där Dygdens vänner äga aktning, där. deras;
nådL blifva väl. uptagne och följde,.

Folk

(*) Ffcdik, B. 8:: 2., Prof- Öiverfattningen*.
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Folkets forbiind. med 'Dsgde«-P leder ofs- ti! en- etnjdran'j
foin

}
kan hända 5, i början bordt anför as,. Ulan genfägelfe är

den värdig vår upihärklainhet,. och lyder fä: Forntiftet for-
mår ej allena vara Dygdens verktyg: Ingen vägre, at ly-
lira til denna föreftällning.. Ingen beväpne piig mofc e» lära ,

ioni. innefattar otvif.velak.tig viifshet och* fanning, Maa hop-
pas j at med fäkra och afgörande bevis, kuuna, nännare ufe-

reda,; hvad vi , uti detta mål„ ännu. i. allinänhet itro och he-
kiinne».

Låtom ofs i fådant affeende underföka granforne imet
län Fornuftet och. Uppenbareljen eller Naturen $■ och Nidens;

färlkildta. ornråde, oiika verknings -krets» En. nödig under-
lökning, utom. hvilkeu vi, förgäfves Lemöde ofs,, at komma
til egen. kännedoiiK fom är förfta fteget til uplysningen».

Naturen- utruhad och prydd med fnillets hegäfningar,,
ker eiter luilkomlighet, arbetar med framgång. uppå Förllän>
dets upodlingg men faknar förmögenhet at. befrämja hjertats;
förbättring,. Väre långt ifrån, at vi fkulle glömma och för-
bigå någondera. af förenämnde dea ädlare delens. tilhörighe-
ter. Bägge behöfva bitriide, hjelp och utveckling. NaturefK
vamnägtig at höja (in fatte - gåfva öfver kretfen af det förgän-
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geliga, vårdar föga eller intet de för odödeiige väfenden
srsäfl ägnande omforger. Naturen obenägen emot den Chri-
flehga Religionen, mifskänner det Gudomeliga Majeftätets
rätta dyrkan i helig prydelfe både invrutes joch utvärtes,
mäftrar nied et dyrt köpt löje Guds fullkomligheter, |förka*
ftar låran om Förfoningen, ogillar de bud och ftadgar, fom
ej inftämma med defs förmätna fjclf- klokhet och öfverdrifna
egen- käilek. Naturen fnhets - lyhen } ycklig, lältfinnig och
fafängelig, onderkaftar fig oförväget böjelfernas herravälde,

begären emot bättre vett och fundare omdöme öfver-
väldiga litt förnuft, behenika lina lemraar, ftyra lina hand-
lingar, och uplöfer fåledes plötiligen alla de band, fom den
Allsmägtige., vår varelfes uphof, ifrån födeifen iagt uppä
vårt famvete. Naturen oftadig i alla fina vägar, ilannar uti
en vacklande villrådighet om görande och låtande, och iu-
fer icke ljufligen fkilnaden imellän godt och ondt, nyttigt
och onyftigtj det närvarande och tilkommande, Naturen
ond, förderfvad och brottllig, mifsledes ai oriktiga begrepp4

fördomar och tvifvelsmål til Kyrkan och Samhäliet fkadande
förbrytelfer, under hvilkas befvärande börda månge vid for«

gernas Ikymning, nödens upträde och lörfktäckelfens trängfel
blekna, fvigta och duka, fanit omlider tröfllöfe och förfagde,
äimiine af föfvirring , fiiihes oluft och förtviflan, brådftörtas
i det olaliga djup, hvarell vrånghetea evigt lidcr fitt fö ; *

Niidentjema flraff.
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Nåden däremot öpnar en behagligare fkåde-plats, efar
Dygdens vigt, dyrd och ftorhet, ien lefvande måhjmg fö-
xeftälles. Nåden uptäcker vär blindhet, hafver vår oh.ua-
nighet, undanrödjer finlighefcens Kinder, Nåden Kiidär och

likafom a nyo fkapar hjertat, ombyter fmnets förfatfcmng , för-
andrar vär lefnads-art. Nåden åftadkommer efter den Heli-
ga Skrifts uudervisningar, löften och tilfägelfer Båttving3

7ro, Gudaktighet , hvarigenom vi blifva gode mennifkjor 3

upriktige Chriline, trogne Underfåtare,

I den mon, fom Dygden beflrålas af uppenbarelTens
o

klarhet, erfare vi ? at Förftåndet mer och mer uplyfes, vil-
jan förbilttras våra afiigter,. foretaganden, förmögenheter och
böjelfer närmas, återllällas och helgas til enftäimnighet med
Guds befallningar, Förträfleliga ombyte! Lyckeliga erfarei>
het! Ljufliga löxhoppning.

Vi hyfe nti en fvag, fkröplig och bofällig hydda, be-
klageligen en med tufende ofullkoraligheter befvärad anda,
Ur fådan aniedning, afbildas vår jordilka vandel under lik-
nelfe ai en vädjoban, beftrödd med många ftöteflenar, Fre-
fielfer, fel, lafter, olyckor, aflöfa hvarannan. Den ifrän up-
penbareifens rena kalla uprinnande Dygden , öfvervinner der»
alla. Se»



Sen här fällhetens annalkande. Med henne befkäres de
dödelige en himmellk välluft, Hvilken förljufvande fyn! Hvad
fäga vara hjertan, me-Janvi nu, Ufoni uppå en liten talla
«kide det goda, det intagande, det vederqveckaude, det up-
lilvande en obefläckad Dygd jörlkaffar ofs och vara befläg-
tade } Folk och famfunds • lemmar ej mindte inom, an utoin

F äderueslandet.

Tid och evighet tilfainmans betraktade, nppenbara här-
ligcn hvad nytta och [onki däraf tilflyter, at vara oför tai ad,
txofalt och beliåndande uti Dygclens lörbunJ. Dygden är olkilj-
aktigt förenad tned fanivets- lugn, ro och ftiiihet i lifvet.
Dygden tilförer genora en 'på evigheten ftälld glad tanka
läctning, tröft, hugnad och uprättelfe i doden. Dygden öf-
vergifver icke lin trogne ällkare i grafven. Uti lörgängel-
fens dyllra rum, !där eljell tomhet 3 tyflnad och beftörtning
råder, höres en röft, fom tolkar den för et ögnablick bort-
gångne vifas reglor ,

väcker omina rörelfer af faknad, er-

käufla och tackfamhet, verkar hog och luft til et lika vär-

digt förhållande.

Änden kröner verket. Dygden i fanning den förfte
jbland bchagligheter, är det en da befländiga i obeftändighe.
teu, ioni varar ouphörligen, förblifver hos fcdnafle efterkom.

maude
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mande uti väifignad åminnelfe,, och förväntar fnmodigt de
dödas upftåndelfc, då fjäl och- kropp åter föremde göra efc

©nfkadt,. förnöjelfe och glädje gifvande möt-e, för at inom
de rentvagnas Förfamling, uphämta utan afbiofct ofkolclcas.
lön: sn ohefkrifvelig hdrlighefi

Måtte föregående anmarkningar vinna allmänt TöifallJ!
Måtte fanningens fakla ännu uptä ndas, och nit ddt 3a fk fäg-
nande ljus åt fa-mtida Konu-ngar och Underfåtare, Lärare och
Ähörare, Föräldrar och Earnftyrande och underhafvande,,
fanit fprida ymniga flrålar lii en klar dagr för de efter ols
upkommande Jordens Invånare! Måtte motllräfvighetens- tåcr
kelfe, hvilket til iifventyrs länge nog höljt våra ögon r cj
sner underhålla mörkrets vilifarelferl Måtte dårlkapen fördö-
mas, menlige oeh anftändigheten fårande lafler bannlyfas s

kallfinnighet, ovilja och efterlåcenhet i nödvändiga göromäl,
tvekan, räddhoga och leghet, fpiit , oenighet och jdelade
tänkefätt, lörvifas ur vara Landamären! Måtte hva-r och en
npeklad af kärlek til lina fkyldigheter, efterfträfva den fauna
äran 3 kalla begärliga blickar på Visheten, bära det hjelte-

mocliga nöjet offer; m oeh altid träda nti Jorhmd
med Dygden,
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