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Något otfi Contrntter, ocb Jchtenfkap.

Vi vele icke med detta tilfålle omröra de Romer¬ika Lagklokas åtlkillige fördelningar, eller Civi¬
le afhandlingar, dem Hobbhsius kallar artifi-

cia, enfkildte perforier emellan, uti reales, perfonales,
cotjfenfuales, verbales och litterales ^ bonce fidei och flritti ju¬
ris ■> nominatos och innominatos i vi fåge endaft, at efter
vår Lag åro alla contra£ter confenfuales, och vilje föl*
denna gång något litet nåmna om de få kallade
pa&a tiuda & veflita. Korteligen at tala, förftodo
de med pa&um nudum ej annat, ån den öfverenskommeU
fe, fom icke var bcledfagad med några lagliga folem-
niteter, få i anfeende til de ord och uttryck, fom in fo-
ro eller råttegångar voro, för lina orfaker, antagne
och i llipulationer brukelige, utan ock , i affichtpå fielf-
va föreningens natur och belkaffepjiet, fälbm til efter-
fyn: når någon (kriftelig revers, eller förbindelfe ve¬
derbörande emellan icke mellankommit, hvarmedelft
denne fimpla förening borde ftyrckas och befåftas. I-
medlertid ågde ingen Romerik Lagklok fådan Lagens
ftadgande utur acht låta, der han ville^ at hans råt-
måtige föremål (kulle hafva laga beftånd, och und¬
fly den olågenhet at des giöromål (kulle fom ogiltigt
anfesj om icke Praetor fom hade dörre macht ån Judex
pedaneus, den der blotta bokftafven följa måfte , ho¬
nom i fin rått reftituerade, eller medelfl: en ny for¬
mels eller a£tions meddelande, honom til undfåttning
kommo. Så år ock vår Lag mångeftådes fom råd confilium
inrättad. Til efterdöme länder IX. C. /. jf. H. B. fom vilar
at der borgenär icke på fått fom Lagen tilftyrckerjfigföre-
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fcr, och gåldenår lånet nekar , fåfom emellan fyrt
ögon lemnadt, går borgenär af goda fkiål in foro fo~
li fin fordran quitt; ej derfore fom fkulle lånet abfolute»
eller i lig fielf betrachtadt, in foro Poli ej vara gällan¬
de ; utan derfore at honom fattas bevis, fom af al verds-
lig råttegång år och bor vara en våfentelig del3 hvar-
uppå regeln, vid gifvit tilfålie, fig grundar: tibi non
deficit jus y fed probatio, Hvad åter paélum veflitum eller
non nudum vidkommer, ingecks det på mångahanda
fått3 och feck in foro fin förbindande kraft af omför,
målte yttra omftåndigbeter; få. at det hade lagens ad-
fiftance eller biträde på fin lida! For ofrigit, utom det
at paftum och contrarius hafva enahanda verkan i ge¬
men , få kallar dock måftedels gemene man paöiuni
de förord hvarom Lagen i Pill. C. 1. (f. G. B. ftadgarr
då de fåga: Cajus och Caja hafva giordt paftum; och
det rätteligen; iå vida pa&um ar duorum pluriutnve in i'
dem piacitum eonfenfus, fe L. I. §. 2. ff. de paB. Hvad
nu vår egenteliga förefats vidkommer, få vete vi, as
ibland de fiere omfiåndigheter, fom laga giftermål bö¬
ra föregå, åro fponfalia eller promifiio & repromifiio futu-
rarum nuptiarum, förening om tilkommande åchtenfkap,
fe L. /. ib. de fponjal; livar vid tillika achtas, a.t och de åro
et paftum eller contraft i få måtto, at alt det fom för-
fvagar et coritrafts giltighet, förfvagar ock trolofning ,
få at om repromifiio eller et uttryckeligt laga jaord
fattas m. m. fe liL C. G. B. Iladna de allenad i friande
eller blotta traflatus 3 til följe hvaraf det bekanta orda»
qvåde 3 nar fingret dr ringadt år Jun?frun tingad, h vil¬
ket kan fkie för flere andre orfaker icke år fant, der icke
I,anders fed voro at Fruntimmer ej brukade ring, för ån
deblifvit fåfte; fåfom ock nu hos ofs fomligeftådes bruke-
ligit år, hvad pigors klådebonad angår, då fåledes kan
kånda at^denna omEåndighet, med Bere fammantagen,
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utgiöra et fullt bevis til denna afhandlings laga beftånd3
och eljef: icke. / Som nu fponfalia åro fåfom andra
contracie: en civil afhandling, få år ock fielfva gifter¬
måls contra£let. Efter Romerika lagftilen år giftermål
vin Ej3 mulieris conjuvQio individuam vita confvetudinem con~
tinensy få at huflrun (kulle ftåndigt vara mannens ofkilj-
aktiga följesflagerlka natt och dag, eller fom Grotius
det uttrycker in confpe&u mariti altid, i hvilket anféen-
de hon efter de Graekers fedvånja (kulle viftas uti in-
nerfta delen af hufet, fe Corn. Nepotis Vit. Excel.
Vir. i Foretalet: et ftålle hvaruti han var vifs , at hon
hade fit tillhåll; få at når hon en natt var utom hufet?
mot mannens tilftänd, var redan caufa divortii forhan¬
den. Det år vål få, at efter famma Lag år giftermål
ej något contra£l i (it egenteliga forftånd, efter fåfom
officia conjugalia ej åro handel och vandel underkafta-
de, hvarom contra£ler egenteligen (lutas, och hvilkas
pretium eminens åro! penningar, de der nödvändigt
efterfamma Lag fordras til contra&er, fe §. ig. Infi, de
inut.flipul.&Cy fåfom ej eller der fammaftådes finnes en en¬
da, ibland alla de der befintliga a&iones af det namnet,
fom likväl hårftamma af contra&ibus innominaris, fe Herrar
C. Levins och N. G. Ekholms Difputationer de Locat. ConduEt*
Dock likväl detta oaktadr, år och kallas giftermål rätteligen
et contraft efter vår Lag; hvarfore ock detta och dyli¬
ka årender nu mera hora til almånneliga Domftolar,och
icke böra kallas hvarken & negotium fpirituale eller fa-
crament, fom de Påfvifke foregifva; ehuru det bor hål¬
las i vördnad , och icke kan mutuo diflenfu, fom andra
contra&er, fedan det lagliga blifvit (lutadr, uphåfvas,
fe Prtesidis Difp. de Qomputatione graduum f&c. For ma¬
teriens fammanhang bör ofs icke hårvid lemna obe-
målt, at giftermål på tvåggehanda fått anfedde varda;
nämligen fåfom af början intet, tnatrimomum nullum> fom
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kan uplåfas eller fkiljas t.o tår lägersmål, fe XIII. C.
7. §. G, B. 2.0 får huftrus lågersmål för fåftningstid, fe
ibid. 3.0 för obotelig fiukdom. fe <?. §. ibid. 4,0 for be¬
drägeri af ftånd vilkor ochi namn , fe IF. C 6. §.
ibid. 5,0 för hor i förra makans tid', fe XIII. C. 2. §.
ibid. 6.0 for förbuden flåchtikap. Til någon uplyshmg
Javar af vi anfördt följande fcheme:

hvars~littera a uti fketva linien iTtvilar at acfiténikapet
år förbudet emellan de perfoner fom på den linien ut-
fatte finnas, få efter Guds, fe Lev. XX. C. v. 19.
Vår, fe II C. 2. §. G. B. Romerika, fe 2. §. lnß.
de Nupt. och Canoniika eller Påfve Lagen, fe C. IX. de
Conf. affin; och det för den rätteligen få kallade re-
fpeElus parentelee7 hvilken då förekommer, når den ena
af de perjoner 7\ om bvilkas giftermål med den andra jragan
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drrfldr omedelbart under flammen eller fiipes; men den andrå
dr i längre a fjldnd derijran, iåfom 1.1, feil* C. 2. §, G. B,

Men vi återtaga fårft bemålte ättelängd , och vifa att der»
under a flående råta tvårlinea inbegriper de perfoner
fora fåtagahvarannan tilåchta, få eftervårLag, fe//. C.
g. §♦• G. B. fora §. 4. lnfl. de Nupt. Littera b åter år ef¬
ter Guds, fe Lev: XFHL G. Vår, fe //. C. 3. §. tillåtet,
men efter jus Proteftantmm forbudet, fe KirkenOrdnung
fpec: tit : welche personen fich zu Ehe gelöbnis &g. doch f å ar e£
ter famma Lag tillätes giftermål med de perfoner fom flå jn
linea refta transverfali ftrax derunder. Littera c åter
utvifar dem , fom ej få gifta fig med hvarandra, enligit
Påfve Lagen, fe c. g. X.de cons. offinit. fom likvål tillåter
dem fom åra uti nåft följande oblique linien at flu-
ta achtenfkap med hvarannan. Håraf fynes nu i kort¬
het huru långt, och ån längre fordom, Påfve lagen, och
Jus Proteflanrium til en del flräckt forbudne leder i giftermål.
At vidlyftigare härom tala tillåter ej tiden denna gång: vi
lägge endaft hårtil, at det fom nu årfagty gäller få
val i fvågerlag fom fkyldfkap ■> dock få at tcrtium genus•
affinitatis eller g.dje fvågerlaget icke hår adtenderas,an-
märkandes derjemte: at utom den inkomft forp Påfvi-
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fka Stolen medelft difpenfationer tilfaller af defTe vid-
ftråckte forbud af /kyld och fvåger/kaps leder i gifter¬
mål, gingo fådane åchtenfkaps förbud hos de Catholi-
fke pråfter förnåmligaft der på ur, at de til dem giorde
donationer genom arf ej måtte från dem afföndrasjhvaraf
fkedde at inga af Bi/koparnes ilåcht i Spanien dem kunde
årfva, utan Arckebilkopens famtycke, ej eller hans/låch-
tingar utan den eftertrådandes och Concilii bifall. For
famma orfak dömdes uti det IX. Toledanfke mötet al¬
la de barn til kyrkans, det år de Catholi/ka pråfters/laf-
var, fom blefvo födde afCarholi/ke pråfter , alt ifrån Bi¬
lköpen til de ringafte, utan at kunna årfva något af de-
/tas fåders egendom, fe Befkrifn. ofver Gioth. Rik, underg,
i Spanien. 7. o för o/kickelighet eller obeqvåmlighet, fe
XIII. C. 8. §. G. 8.0 för lefvande makans återkomft,
fe 6. §. ib.jTvårtom fkiljes et giltigt och Lag likmåtigt gif¬
termål i.o för hor, fe XIII. C. 1. §. G, B, 2.0 för öf-
vergifvande malitiofa defertio, fe XIII. C, 6. §, famma B.
3.0 för elak vandel, til fång och fåte, qua torum men-
Janty fe XIP. C, /.§. ibid. hvar vid vi icke obefogat kun¬
na anföra Terentii uttryck:

- - - O Tbais, 7bais, utinam
ejjet mihi pars aqua amoris tecum,

eller: det voro til önikandes, at vi inbördes ålfkade hvar-
annan lika, på det mine omftåndigheter ej må vara
fåmre ån dine. 4.0 genom döden, fe XII. C. 3 §. ibid.
mors ornnia folvit: eft terminus rerum.

; Något [til uplysning af
4. f. i XII C. J. B.

Den förfta feftion i denna §. vifar i almånhet huru
jGom, når å, fjö eller fund åro fidolångs byar emellan

de
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de aga halft hvardera. Imedlertid finner och hår det i
Lagvåfendet bekanta ordaqvådet fitt rum: nulla regute
tam firma, non patitur exceptionem: dels i anieende
der til, at ofta den minfta omftåndighet kan gifva den
férevarande faken en ny form och fkepnad, minima civ-
cumfiantia, i Juridifkt förftånd, vårtet jus, men icke remt
fåfom en del fåga; i thy at jus, eller Lagen åraltid den
famma, men adpliceras olika, alr fom fa&i quaiiteter och
©mftåndigheter fig förändra, jemf. Efjai (ur les grands
Evenemens par les petites caujes, af A. Richer, dels at
en Lagklok måfte granneligen efterfinna hvar det af-
handiande ärendets råtta fedes materias år, til hvilken
han enligit fakens natur oeh befkaftenhet måfte i hvar-
je mål taga fin tilflycht. Sådane ipeciale omftåndighe¬
ter förekomma ock hår. Aga något fåges man i gemen,
når en ting, handel och vandel underkaftadt,/# aldeles
barer enom til, at det på Jamma fått och i famma afficbt icke
hbrer en annan til. Fördenfkul följer dåraf, at ägande råt-
ren dominium år en af Lag förund rättighet, at utefluta
andra från famma tings bruk och nyttjande; til bibe¬hållande hvaraf Lagftiftaren achtadt nödigt at ftadga och
faftålla vifta fkiljemårken, fåfom, angående faft egendom,
i detta X//. C. rå och rör, hvarom Ovidius mårkeli-
gen fig utlåter:

Tu populos urbesijue regna ingentia finis,
Omnis erit fine te litigiosus ager\

och, hvad lösören vidkommer, låta i thy mål bero vid
hvarje Landsorts och deri varande hushålls antagne och
brukelige monogrammer eller bomärken, fe XL1X C. 3
§. Mt B. hvilka^ i våra gamla Lagar kallas bofkumbef jemf.
afledne Herr Ofv, Direel. vid. Kongl. Landtm. Cont. ffA»
COB FAGG07S bågge grundeliga Tal inf. K. Weten/k
Acad. cm Svenfka landrmåteriets Hiftoria, hvari man
mycket finner fom man annorftådes fåfängt i detta
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ämne föker, jemf. E. Agners Geodeesia Svecana eller Ortu-
ga Delobok ocb Herr P, Tims Dijp. om Jure Limitum. Föga
år något folk ånnu funnit fom ej hafver fina landamå-
ren och gråntfor utfatte. Våra förfader höllo ock alf¬
var fam hand deröfver; men icke med fådana cerimo-
nier, fom de Romare , de der hade fina terminalia eller
fefla terminalia ipfius termini Dei, den man balier fö¬
re hafva varit en af de åldfta Gudar hos dem. Man
repraefenterade honom medelft en fyrkantig ffen, på
hvilken man ibland fatte et hufvud, at bemårka lands
och ågors limites, och åt hvilken de offrade fåfom fina
gråntfors fkyds gud. I anledning hvaraf en del Criti-
ci och ibland dem Pomponius fe L. 239. jf. 7. 1}.. de
verb. fign. hårleda ordet territorium af tervendo • alden-
ftund famma orts Magiflrat hade rättighet at lagligen
fubmovera eller afhålla andra derifråm Vi torde icke
få orimligen giflå, at håraf upkommit de vidfkeppeliga
fagor om ångsgaftar, fkogsrå, tomtegubbar, bergsfrun,
och dylikt fkrock mera. Men nårmare til vår förefats,
denna fisur fom visar



"S Q * / C^rh
J Sl \ w

huru Tom byens A rårgång icke långre får gå neder
i ån, ån triangeln med fin affkårings puncl D anmär¬
ker; men der linierne gå parallele, fäfom byens B å-
gor, då kan denna by gå med lina ågor til midt i ån;
Af denna grund får ej heller landet ga med^iina ågor
til medeldiupet, eller mediom fundom eller åom, hvil-
ket den blinda linien tilkånna gifver, fe VI. C- B. B.
L. L hvilket år fåfom grund eller commentarius til förft-
nåmde §, utan enligit defs rårgång , ifrån a til rö¬
ret b. Varande icke ovanligit, at ock rå och rör i vattn
nedfåttes på bottn eller lafvan i ett af ek eller furu tim¬
rat och efter rörets ftorlek pröportioneradt öppet hus ,
hvaruti bemålte rör på landet behörigen omfkolas, at
fedan på firt ftålle efter råftråugens anvisning nedfånkas,
fe mera hårom uti Herr Tims ofvanf cit Difp. Hvad
för öfrigit i denna fak tilfågande år, få om flotholma,
fom bol och afgårda by fe XIX. C. ofvannåmnde B: quar-
nar fe XX C. ibidem, och huru grannar i en by fkola i
flika fall fig emellan dela, famt huru det rätteligen för-
ftås: den fom äger land, äger och flrand. m. m. hafva vi
juu icke tilfålle at vidare utföra.

Något om Arithmetiquens nytta
i Lagvafendet.

Att vidlyftigt orda om de Mathematifke iludiers
beröm och mångfaldiga nytta, få vål i almånna lefver-
net, fom allehanda Vetenfkaper, voro ej annat ån mis-
bruka låfarens tolamod; få almånt kånd och kunnig
år denna linn rika konil och vetrenfkap at åfven nya fan-
ningar upfinna. Wi kunna fördenfkul af goda fkål yt¬
tra ofs om den famma fåfom ULPIANUS uti L. L
ff. de in integrum reßitutione: utHitas bujns tituli commen-
datione non eget 5 ipfe fe oftendit; jeruf. Anonymi Auff:-

B 2 .mun
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munterung zu denen matbemathifcben JViffenjchafften* Den
vidtberömde Baroa WOLF har både kort och grunde-
ligen åfven vifat i ün Afhandling de metbodo Mathemati-
ca och flereflådes, de flora förmoner, fom en fådan
method medförer, den noggranhet, den accurateffe
och praecifion , fom fordras at af praemiffer formera bin¬
dande ilurfatfer m. m. hvarföre oeh åtikillige Lagvit-
tre,fäfom Heineccius , Sch-rschmidius med flere den
famma i fine Skrifter folgt, till deras, fom fig om Lag-
vett befiita, flora nytta. Och fom fnarrådighet vid fie¬
re tillfållen fårdeles gagnar både Domare och Exfe-
cutorer, de der ofta mafle, fom man fåger, capere con-
filinm in arena, til råttvifans befrämjande och handhaf-
vande, at med giörligafle förfla, och minfla koflnad,
låta hvariom och enom af de rått fökande få det
hans är, jemf. Kongl. Brefv. den 26 lunii /766. Altfå
får et ungt förnuft håraf anledning at behändigt fin¬
na, huru et folier af annat, få at man hvarken mer
eller mindre i flutet eller conclufionen införer, ån hvad
til förefatfens bevifande rätteligen lyder, hvarmedelfl
man undgår paralogismer eller det förnufts bedrägeri,
fom den vidtberömde Bilköpen Herr Dofl. And. Ry-
delius i Des Förnufts Öfningars fierde del pag. 275.
och följande kallar fallaciam fimilitudinis, hvilken han ut¬
märker med minnes fpråket: pro Iunone nubes; hvarme¬
delfl ock de få kallade legulei & rabulas forenfes kun¬
na låra; de förre at Lagen rätteligen förftå, och de fed-
nare, at den behörigen adplicera, få hvad fa£li riktig¬
hets underfökande in foro angår, fom Lagens behöriga
lämpande der til, fe I. C. 11 §. och XX.IF. C. 3 §, R. B.
få vida det flår fall, fom det vifferligen giör, det KO¬
NUNG BIRGER i Företalet til Vpll. fåger: tha flanda
land W/, tba Lagbum fylgbas , det år, Lagens grund och
mening: hvarföre ock PtAxo icke flågon i fin Schola

och
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och urxlervisnig antog, fom icke var medmathematifkeftu«
dier underbygd; vål vettande huru fom de farnma fkår-
pa de ofs af naturen meddelre fnille gåfvor; i hvilken
afftcht han och fåger: adolefcentibus eorumque atati con-
veniunt dijciplina mathematica, qua hominem pvaparant
atque defacant, ut ipjaad philofopbiam capefjendom idonea
reddatur. Det torde vara vid detta tilfålle nog at en~
daft fråga, om icke philofphifke inlichter åro til et grun-
deligit lagvett nödige i fynnerhet de fom ftå i combi-
nation med moralifke och civile mål och årender; i thy
man iche obilligt må vånta fådant fvar: år det frågan
vårdt. Den fom tvifiarr, får tilråckelig underråttelfe af
dem fom fkrifvit dcPbilo/öpbia Jttridica. Alla difciplinae åro
fororio nexu junftse; hvaraf följer, at den ena har en
vunnen rått at ingå i den andras ortegårdar, och der-
ur plåcka de blommor, fom i hvarie finnes nådige och
nyttige, hvarjemte viformoda, at ingen år få litet vettande,,,
fom icke forftår Romerfka Lagens råtta mening, då den
L. 2. de maleficis & mathematicis £? fimilibus fåger.*
artem matbematicam damnabilem efje, når den på famma
ftålle fig yttrar: artem Geometria difccre atque exercere
publici interefl\ hvarunder de Romare åfven efter Glofla-
torum anmärkningar begrepo templa, theatra, amphitbe-
atra, portus, adificia , näves, urbes, menfura, pondera,
jemj. /. C. 7. §. H. B. dorne(iica fupellex, omnia denique
utenßlia, fine quibus hominis vita nulla eft aut mijera. Un¬
der namn afMathematici förftodo de, på detta ftålle, de få
kallade Aftrologi judiciarii, planetftållare, lignare och fi-
gnerfkor, fe II. C. M. B. jemf. Praefidis Dijp. de. Proba-
tione duor. teß. Sfc.pag. /^, harufpices, eller de fom afvif-
sa diurs inålfvors anfkådande dömde om folks ödcn?
der dock de förnuftiga Romare vifte fant vara det Poe¬
ten quåder:

Sit öde ingen dödlig vet,
Det är och blir en hemlighet
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fåfom och dem fom både med philtris^ hvilkas verkan ofta
flår i fammanhang med demiflgårningar,hvaromlladgas i
XVII C. näß ofvann B. och de få kallade fortibus divina-
toriis, omgingo, dc der åro åfven få fyndige och der-
före iorbudne, fom de få kallade ludicinrix laglige och
nödige, fe XII. C. §. g. A. B. VI C. 3 §. 1. / /. C 2 §.
M. B. XXVII C. 9. §. /? /7. och llikt fpegelfäktan-
de följe mera, de der til deras dårfkaps beikönjande
brukade en få ypperlig vettenlkaps namn, at dello
fnarare de enfaldiga dermed, för llem nytto och vin¬
ning, bedraga - imediertid finna vi hårutaf at verhä va»
lent ufu ut numi, fåfom och, at Lagfarenheten åfven har
med andra vettenlkaper det gemenfamt, at et ords
bemårkelfe ofta icke år den famrna i den ena fom annan
defs del; til efrerfyn : ordet zlederdeloman Tages 1 annan
bemårkelfe uti XX. C. 8. % A. B. ån uti XVII. C. 7. §,
B.B. få at orden böra förftås efter materien hvrrom de
handla. Men vi Ikride närmare til vår förefats, at al-
lenaft vifd Arithrnetic<E vulgaris nödiga kännedom för
en lagklok, fåfom i arfs, fe III. C. Å. B. börds och
jordatvifiers, VI. C. 3 §. 1. B. jemf. Befvarade Lagfrågor
af Herr B. E. Hoppenstedt om lotternas fördelning we-
derbörande mellan; i mot tagande, famt redo och rak¬
nings giörande, då man aftråderiormynderikapfeXXIII.
C. A- B. uti intrelfens eller råntors uträknande, le IX.
C. 6 §. H. B. uticefiionsoch concurs räkningar,feXXVI.
C. d. fe ß. liquidarions och jemföres räkningar, fe XVI.
C. 2 §. B. B, handels och enlkildt bokhålleri, XVII. C.
2. derf. vi gå förbi ^ bouptecknings och hufefyns in-
flrumenter, fe IX C. Å. B. och XXVII. C. B. B. m. m.
hit hörande. Procelfer yppas och ofta, fom grunda
{ig på räkningar; åliggandes hvar och en at fielf förllå
de mål och årender, fom honom varda anförtrodde; och
hvad Domare i fynnerhct angår, at fkilia rått och orått
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från hvarandra, til undgående af det laga anfvar, fom L
C. i2. §. R. B. i annor håndelfe, efter omffåndigheterna,
ftadgar. Vi lågge endaft hår til tvånne fimplare exempel,
fom åfven få deras lius af denna Mathematiquens förfta
del. Man ponerar at Sempronius åger et åfeerftycke, fom
år g alnar långt och 8 alnar bredt; hvilket han bort¬
byter til Cajus for 4 fmårre ffycken ditOj fom hvardera
til längden åro 2 alnar och til bredden likaledes 2 al¬
nar. Omfider finner Sempronius fig vara förfördelad
på det vederlag, han af Cajus erhållit. Frågas forden-
fkul, huru många fmå åkerflycken Sempronius bor få
af Cajus för fitt bortbytte flora? Håra fvaras: han bör
fä 16, men icke 4, det följande figurer utvifa.
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nämligen den ftörre fig.tf b c ^inne¬
håller 64 quadrat alnar, men den min¬
dre e f g b allenaft 4 dito. Vi fup-
ponera fom kunnigt, hvad en qua-

g b drar aln vil Tåga, då man finner at
den ftörre fig. innehåller 64 quadrat

alnar, den mindre allenaft 4. och at han på 48 quadrat
alnar eller 12 fådane fmå åkerftycken blifvit bedragen.
Likaledes kan man ponera, at Titius lånar af Meviusen
lada med hö, fom år 16 alnar lång, 16 alnar bred,
och 16 alnar hög; når lånet af!detta hö {kall återhål¬
las, gifver Titius til Mevius 4 lador hö i Hållet, fom
innehålla hvardera i långden 4, i bredden 4 och i hög-
den 4 alnar. Vid förfta påfsendet tycker Mevius fig fåd|
fullt gen fullo af Titius: men vid närmare efterlinnan-
de finner han fig lidit mårkelig fkada; i thy at en rik¬
tig uträkning vifar, at om längden'16 multipliceras med
bredden 16, och då detta upkomne fa&um 256 åter
multipliceras med hogden 16, få blifver'den hora ladans
cubifka innehåll 4096 alnar; men om den mindre ladans
långd 4, bredd 4, och högd 4, multipliceras på faro¬
rna fått med hvarandra, få blifver defs cubifka jnne-
håll 64. Når nu detta 64 divideras uti 4096, få får
man i quoten vetta, huru många gångor den mindre
ladan ianehålles uti den ftörre, fom blifver 64. Såle¬
des år Mevius på 60 fådane fmå lador bedragen, eme¬
dan han ej mer ån 4 återfådt. Om man nu antager at
hvarie fådan lada innehåller 4 lafs hö; har han åndå
förlorat 240 lafs. Om fådane cafus icke in foro före¬
varit, år dock mojeligit, at de kunna förekomma. Slu-
religen fynes ofs nödigt at af föregående fammantagit er¬
inra , at de få kallade Quatuor Species och Regula de
Tri i hela tal och bråk, tillika med Regula Societatis
åro ibland de nödvändigare ftycken, fom en Juris ftu-

dio-



# ) 57 ( @
ftudiofus bår i fielfva pra£tiquen vetta och forftå; hvarorn
vidare år at fe uti N. P. AgreliiAritbmetica, H. J. Sesemans
nu under trycket varande Aritb?neti[ka Mfl. famt E. Agners
Geodaefia Svecana &c.den vi i flera affeenden for en ung
Juris ftudiofus recommendera. I gemen må vi vid det»
ta tilfålle ej nåmna någon af dem fom långt diupare
detta infedt. Ingen kan vara denna Vettenlkap föru¬
tan. Det vore i fanning forfvårt at i någon mårto
hårutinnan likna den ftakars Coroebus, fom, täljande vå-
gorne, ej kunde råkna til V, utan måfte ftadna vid 2
gång. 2 =z 4; och åter derifrån famma numertal reca-
pitulera. Denna få blottftålde Coroebus år den famma
fom och ViRGiLius nämner;:

- - . Juvenisque Coroebus
Mygdontdes, Ulis qui ad Trjoam forte diebur
Venerat, inJana Caffandren incenfus amore,

hvaraf ordfpråket kommit; ftultior Corcebo9. fe Erasm,
Adagia.

G. A. Ä,
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