
emedan förhatligheten hänför sig tii\
författarens, icke till Napoleons tid.

Ii visen kunde mångfaldigas, men
det gäller icke så mycket att halva
rätt emot öfversättaren. hvars lätta
och fyndiga uttrycksförmåga vi för
resten skänka allt erkännande, som
icke fastmer att påpeka vigten deraf,
att ett arbete, som skall läsas länge
och allmänt, erbjuder ett i allo godt
och välvårdadt språk. Det är än-
dock nog fara förjhand, att den mas-
sa af dussinufversättnirignr från alla
möjliga tungomål, som för närva-
rande strömmar in på bokmarkna-
den, skall tillsammans med det dag-
liga tidningsspråket verka menligt
på språkets utveckling, bland annat
just i afseende å tempus-följden. —
Beträffande utstyrseln, som vi tillåtit
oss kalla simpel, torde ett så tätt
paokadt tryck, för ett verk af den
betydenhet som Lanfreys, ioke vara
förtjent af bättre vitsord.

honom säga, att arterna i tiden ut
vecklat sig ur samfälta rötter, eller
<å, att, om vi se bakut i tiden, de,
som vi nu kalla arter underett e'äg-
te, konvergera tillen gemensam for .
90m då bars af en art, don der jeinn
te andra arter bildade ett slägte.
Formerna äro här icke fasfa och ur
sprunvligen gifna, utan föränderliga
ooh förbätterlign. Den utväg natu-
ren begAgnar till en oådan stegring
eller förbättring kallar Darwin det
naturliga urvalet under kampen för
tillvaron.

Da det stora antalet individer, som
framfödas hvarje art, icke kunna fortfa-
rande blifva vid lif och i följdderaf kam
pen för tillvaron up^hörligen förnyas, så
följer, att en individ,som heltobetydligt
afviker från de öfriga, men som kan haf-
va direkt fördel af denna lilla olikhet,
alltid har mera utsigt att bibehålla sin
tillvaro under mångfaldiga och föränder-
liga lefnadsvilkor, och derförebliraf na-
turen utvald. Enligt den stränga ärflig-
hetslngcn! sträfvar alltid en sådan af na
turen utvald varitet att fortplantasin nya
och utvikande form.

Det var under eu resa i Sydame-
rika som första tanken till hans ar-
bete uppstod hos forskaren, uieu
dt^rjemnle erkänner hav att den högt-
drifna odlingeu af djur ooh växtar-
ter uti England gaf honom i första
hand medel för forskningen. Mer
än någonsiädes stod honom här eu
massa erfarenhelsrön och insigter be-
träffande de tama djurarternas och
kulturväxternas förändring till buds,
och det vill ayuas, som om metoden
att genom urval till afvel förändra
raserna planmässigt och drifva deras
utveckling i viss riktning,genom alt
sorgfälligt fortplanta de goda karak-
tersteokneo, gett honom klaven till
hans lära, det urval som i smått
tiäffas ttf menniskor vid hennes sköt-
sel af husdjuren och plantorna, be*
drifves i stort, på ett långt fullstän-
digare och säkrare sätt af naturen.
Om således Daiwius lära blir så e
pokgöraade som man har anledning
tro, så blir det framdeles lätt att
härleda densamma ur deu specifika
riktningen hos odlingenihans hem
land. Äfven framställningen, som i
många stycken är äkta engelsk, för-
utsätter en viss förtrogenhetmed hit
hörande områden af den engelska
kulturen.

Läsaren får för öfrigt bereda sig
på en viss ansträngning för att föl-
ja framställningen i förevarande ut-
drag. Man Kunde karakterisera Dar-
wins metod som den statistiska,och
då den egentliga statistiken här sak-
nas, blir bevisningen icke rätt tydig.
Hans framstitlluing är dessutom me-
ra utmärkt genom noggrant ooh för
sigtigt uttryckssätt än genom natur
lig lätthet ooh klarhet. Det kan e-
mellertid löna mödan att taga reda
på deu:ia lära, ty om man får döma
af de rörelser hon redan åstadkom-
mit på områden långt utom den e
gentliga naturalhistorien,är hon be
stämd att Öfva en genomgripande
inverkan på hela vårt åskådnings-
sätt. Om del blir bevisadtatt men
niskoslägtet är frukten af en natur-
lig utveckling, så torde det ligganä-
ra tillhands att menniskans föreställ
niugar och begrepp ookså äro det.

Helsingfors den 14 Sept.
Litteratur.

Charles Darwin. Om arternas upp
Jcomst genom naturligt urval, eller de
bäst utrustade rasernas bestånd i
kampen för tillvaron. Öfvers. från
femte orig. uppl. af A. M. Selling.
Förra hälften, 224 pg. 8:o. Stock-
holm 1870, Hierta.

Våra läsare äro redan förtrogne
med grunddragen af Darwins lära
om arternas uppkomst och inbördes
förhållanden. Förevarande arbeteär
ett sammandrag eller en öfversigt,
som forskaren för ett årtionde till-
baka utgaf, i akt och mening attof-
fentliggöra den tanke, hvilken ledt
honom under hans mångåriga forsk-
ningar och hvilken han såg alltsäk-
rare bevisad i ooh genom de hopade
massorna af fakta. Alltsedan 1837
hade han varit upptagen af frågan
om arternas uppkomst, detta myste-
riernas mysterium, hvilket han hop
pades såsom han säger, "kunna inå-
gon mon belysa genom ett ihärdigt
hopsamlande och öfvervägandeaf al-
la de fakta, som möjligenegde nå
got sammanhang med frågan". Den
utomordentliga mängden af iaktta-
gelser från alla den organiska natu-
rens områden, som han sökt tillhö
pa ur otaliga meddelanden, men af
ven till stor del sjelf verkställt, Im-
vittna huru troget han fasthållit sin
plan under loppet af en hall menni-
skoålder.

Med anledning af en publikation
af en annan naturforskare, gående i
samma riktning som hans forskning,
beslöt han att ur sina manuskript
göra ett utdrag, beståeude uf kon-
klusionerna jemte ett och aunat fak-
tum, mera för exemplets än för be-
visningen» skuld,besparandeden full-
ständiga bevisningen med sina listor
och citater till det stora kardiualar-
betet, hvaraf ook 1868 de två första
tomernii utkommo. Utdraget, som
här nu meddelas i s.ensU öfversätt-
ning, innehåller följande 13 kapitel:
Arternas förändring ikulturtillstån-
äet; Arternas förändring inatur-
tillståndet; Kampen for tillvaron;
Det naturliga urvalet; Lagarna förvariationen; Svårigheter för teorin;
Instinkt; Badardbildmng; Våra
geologiska kunskapers ofullständiyhet;
Organismernas successiva uppträdan-
de iolika geologiska perioder; De-
ras geografiska utbredning; och De-
ras klassifikation. De tvenne tomer
na af det stora arbetet utgöra den
fullständiga behandlingen af första
kapitlet, djurens och växternas för
Ändringar i naturtillståndet, och hin-
ner den redan ålderstigne foiskareu
utföra det hela i sådau skala, blir
bans verk ett jättearbete, till dimen-
sioner liksom till syftning ojemnför-
ligt på naturforskningens område.

Då Darwins lära förstframträdde,
hörde man från de spekulativa filo-
"ofernes sida det yttrande, att åsig
ten om arternas inbördes relation
och utveckling, den högres ur den
lägre, icke var uågonting uytt för
dem. Delvis låter sig detta också
saga, ty redan eu ytlig betraktelse
af »häpnaden och byggnaden hos
naturens skilda arter, slågtenoch ord-
ningar kunde frambringa föreställnin-
gen om dethela som enorganisation,
hvari arter ooh slägten intogo sina
platser och fyllde sina ändamål, el-
ler ock -tedde de sig som ett sam-
manhängande heltmed menniskosläg-
tet eom deu fulländade gestaltning,
hvartill de lägre slägtena utgjorde
mer eller mindre ofärdiga utkast och
förberedelser. Men denna betraktel-
se, till hvilken man med någon fan
tasi lätteligen kunde komma, lät för
resten arterna vara utaf hvarandra
oberoende och befattade sig icke
med deras historia eller uppkomst.
Med det enas utveokling ur det an-
dra menades här en utvecklingitan
ken mer än i verkligheten. Art ooh
slägte var här någonting fast, ifr&»
tidens begynnelse beslående former
inom hvilka individerna uppstodo och
förgingos. Liksom Darwins åsigt ar
vunnen med enhelt annan foiskniugs-
möda och bevisad genom en hell
annan metod, så har denock eu an-
nan bärvidd. Utveokling vill hos

te allt detta, ungefär som en annan
skulle taga större ooh mindre rem
■Of ur sin papperskorg och hopsätta
dem, förutsatt att han egde, liksom
Dumas, detta sammanbindningsämne
hvilket kallas esprit. Ett ochjannat
af djuren hade han derförinnan sär
skildt studerat för sina romaner, så-
som allt på det godmodigaste be-
styrkes genom utdrag ur dessa.

Men det vore ett stort misstag,
om hvem som helst trodde sig, vore
han äfven i besittning af det nämn
da ämnet, kunna eftergöra ett så
dant causerie. Må man blott lägga
märke till, huru han med öfvadhand
bringar en slags dramatisk ordning i
denna villervalla af bagateller och
åstadkommer ett perspektiv,en scen,
på hvilken han sjelf lefver och rör
sig i första planet. Isammanhang
med husdjuren, hvilka, när allt kom
mer ut, ligga mer betjenten Michel
än honom sjelf om hjertat, framstäl
las åtskilliga grannar, mereller min-
dre bekanta personligheter från fy-
ratiotalets litteratur och konst, Gu-
din, ChalUmel, Dumas' son och bror-
son, och Dumas sj-If, medelpunkten
i detta landtliga flanerande sorglösa
lif. På det mest ogenerade sätt of-
verlåter Dumas åt offentligheten de-
ras dagliga små bestyr och äfveutyr,
i parken, vid middagsbordet och jag-
ten, helt visst öfvertygad om att lä
såren skall intresseras af att se hur
hans son låter ett sällskap apor kor-
ka upp seltzervattensflaskor ellerhu
ru han sjelf i vida bommullsbyxor
och kamroarduksskjorU utiglaspavil-
jongen skrifver på Bastarden af
Manléon, medan fru Lamarque till-
reder middagen och Mouton. gård-
varen, kraffsar upp dahlierna i träd-
gården. Ett sådant öppenhjert
ligt offentliggörande skulle knappast
lyckas för en engelsman eller
tysk, om ens någon annan än en
fransman kunde taga på sig att pa
detta bätt bjuda hela verlden att stå
bakom alldagslifvets jalousier.

Emellertid är det en ganska in
fressnnt bild han ger af romanförfat-
tarens laudtlif och af sin egen ka
rakter. Ingen behofver väl tro att
allt är tecknadt efter verklighetenel
ler att han förfar med sig sjelf fullt
uppriktigt, men att han skulle gjort
sig någon synnerlig möda att för-
ställa sig, kan man knappast antaga
lika litet som att han skulle besva-
rat sig med att uppfinna någonting
för dessaflyktigt samrnanskrifna blad.
Man kan tänka sig att för seklets
produktivasteromanförfattarediktoch
verklighet flutit så i hop, att han
svårligen kan skilja dem åt. Hvad
hade han också att gömmapå? Det
rarlandskunnigt nog att han varenså-
dan slösaktig,sorglös,godmodig man,
hvilken icke ens på allvar kunde för-
arga sig Öfver, att han alltid person-
ligen tillbakasattes, under det hans
verk spridde sig öfver hela verlden.
Hav puttrar smått öfver att hans
porträtt icke blifvit taget af uågon
större konstnär än Nådar, fotogra-
fen, och karrikatyrritaren Gham, Ii
tet stucken är han också öfver att
Victor Hugo blef officer och han
blott riddare af hederslegionen, han
kan ej riktigt smälta att statistiken
Öfver departementet Aisne glömt ho-
nom bland landsortens notabiliteter
och med ett visst vemod tänker hav
på sina parlamentariska försök,men
deröfver förlorar han ingentingaf sin
godmudighet. Eu viss iålänga röjer
sig väl ock uti samtalet med under-
visningsministern Salvandv, som fått
infallet att skicka Dumas tillAlgier,
för att skildra landet ooh dermed
göra det inbjudande för kolonister,
till hvilket ändamål han anslog10,000
fr. Dumas avtog uppdraget,lofvade
storståtligt tillsättaytterligare 40,000
fr.,men förbehöll sig i stället att en
fregatt skulle slå till hans disposi
tiott såsom brukligt är för furstliga
personer. Men Dumas är ickeblind
för sin tåfauga och han skryter med
sin slösaktighet på eft godmodigt
sätt, t-oin uästuu har eu anstiykning
af humor.

Denna inblick uti den berömdero
in.iulöitattarens lefnad ooh k.uaktt i
ger ifrågaxärandepeuuteckningar vär-
det ul f tt slags ineinoliei, som inä-

Aleiander Dumas (den äldre). Mi-
nahusdjurs historia, öfvers.afE—e.
254 p. 8:0, Stockholm 1871; Asker-
berg\;pris 2 rdr.

Det kan vara pikant nog, att ef-
ter Darwins studier af djurlifvet er
bjuda läsaren Alexander Dumas' i-
akttagelser på det hållet. Den för
delen måste man tillerkänna Dumas'
historier, att de alldeles ioke kräfva
nugoii ansträngd läsning. Det var
ioke hans mening att bestå någon-
ting af eftertanke eller ens mycket
af sina känslor då han 1858, sedan
"Memoarerna 10 lilifvitexpedierade,sat
te sig att prata smått om de hundar,
anor, colibris, steglitsor, vaktlar,ne
gergossar ooh andra djur,hvilka sam-
lat sig pci hans egendom i Marly-
tr^kten. Ur några obegagnade vrår
al sitt enorma minne tog han de lik-
giltigaste små händelser, som tillfört
lionon» det ena eller andra djuret,
>-n eller annan anekdot, som kunde
anknytas Tid dem, eller ock blott
10-a infallen, hvilka något begagnadl
ord gaf vid bauden, och sammansal

Normalskolan.
Herr Redaktör!
Med (inledning af kriuglöpande

falska ooh oroande rykten beder jag
HH halv» godheten i sitt blad för
morgondagen införa löljaude:

Såvidt mig är bekaut, har ingen
af Normalskolans lärare eller elever
hittills insjuknat i kolera. Af den
personal, som bebor gården, der sko-
lan har sin lokal, halva fyra perso-
ner under den 10:de och ll:te den-
nes blifvit af koleia angiipua. Af
dessa har en dött ooh trenne äro
konvalescenter,hvaraf tvänne äro in-
logerade på koleralasarett. Arbetet
vid skolan vidtager derföre i mor-
gon. Helsingfors deu 13 September
1871 kl. 8 e. m.

Högaktningsfullt
Ålfr. Kihlman,

Normalskolans n v. föreståndare.—
Lotsverket. H. K. M. har under

don 29 nysbvikne augustin&dig»t be-
hagat bevilja afsked ur Ijensten: för
sjuklighet åt chefen för Ekenas lots-
rördelning, kaptenen ooh riddaren
Johan Henrik Weckman med rättig-
het att bära uniform och undlå peti-
tion, och for enskilda angelägenhe-
ter ät underlöjtnanten vid lotsöfver-
styrelsen Oskar Weurlander, jemle
det desse befordrats Weokman till
major och Weurlander till löjtnant;
befordra till kapten: chefen för Wa-
sa lotbfordoliting, stabskaptenen Se-
verin Tengttröm; till stabskaptener:

Telegrafnotlser.
Paris den10 Sept. "Figaro" be-

rättar, att amiral Bouet-Villaumez
aflidit denna morgon å Maison La-
fitte.

Brussel den 10 sept. Enligt
((Etoile beige" har en uppgörelseaf-
slutats emellan de mekaniske arbe-
tarne och deraspatroner,enligthvil-
ken alla fabriker skola stängas den
12 sept., ifall arbetarne ej återtaga
sitt arbete.

Parisden 10 sept. GeneralMan-
teuffel har begifvit sig till Versailles,
för att underrätta Thiers omutrym-
mandet af de fyra till Paris grän-
sande departementen. Generalenhar
tillbragt aftonen hos Thiers,der äfven
ett stort antal deputerade, deribland
generalerne Ducrot och Chanzy, be-
funno sig.

Jflaiiritl den 10 sept. Vid sin
afresa från Valencia har konungen
varit föremål för icke mindre enthu-
siastiska demonstrationer, än de som
helsade honom vid, hans ankomst
till denna stad. Öfverallt på sin
resa, och förnämligastiMurviedo,
Castellon de la Plana och iTortosa
har hans majestät blifvit emottagen
med de lifligaste demonstrationer af
tillgifvenhet och sympathi. Konun-
gen räknar på att lemna Tarragona
imorgon, för att fortsätta sin resa
till Barcelona.

Teckningsbeloppet å lånet på 600
millioner realer har*åtta gånger öf-
verstigit denna siffra, utan att man
ännu erhållit fullständiga uppgifter
från alla håll.

Konstantinopelden 10 sept.
Sever-Effendi, hittills förste rådgif-
vare hos storviziren, har upphöjts
till pascha och utnämnts till Tur-
kiets utrikesminister. — En ny sänd-
ning af trupper har afgått till Al-
banien.

Berlin den 11 sept. Frankfur-
ter blad dementera underrättelsen,
att konferensens säte lör de kom-
plementära fredsunderhandlingarna
blifvit flyttadt till Versailles. De
tyske diplomater, hvilka hittills bi-
stått grefve Arnim och äfvenledes de
franska fullmäktige skola inom kort
återvända till Frankfurt, sedan de
principfrågor, som förhindrat under-
handlingarnas snabba gång, numera
blifvit afgjorda.

Paris dm 11 sept. Den diplo-
matiska diner, som igår egde rum
hos hr Thiers, bevistades af grefve
Arnim, hr Nigra och alla utländska
sändebud, med undantag af furst
Metternich och doktor Kem.

om grefve Choi-
seuls utnämning till Frankrikes sän-
debud iBerlin dementeras. Markis
Gabriac »förblifver på sin post.

fV.*#/# den 11 sfpt. Biskop Je-
helfalusi har blifvit kallad inför mi-
nisterkonseljens plenum, der för ho-
nom upplästs ett kungl. reskript,
som klandrar biskopames förfarande
med afseende å offentliggörandet af
ofelbarhetsdogmen. Biskopen har
dervid förklarat,att han underka-
star sig den kungl. myndigheten.

Paris den 11 sept. Budgets-
kommissionens generalrapport ut-lägger, att de offentliga omkostna-
derna icke böra begränsas till det

Från Paris skrifver eti korr. till
ett Marseillerbiad: Bland de depu-
terade jag sttt, b.finner sig eu,hvil-
ken samtalat med hertigen af Au-
male under den nyss öfverståndna
krisen. Jag kan icke meddela hans
namn, men jag återgifver dock här
hvad han försäkrat, att hertigen het
öppet yttrat åt honom under ett af
dessa samtal. "Vi äro, så lydde
ungefär detta yttrande, både ni och
jag bragta till overksamhet. Förut-
satt att jitg antoge presidenturen i
republiken på de vilkor, mina vän-
nei erbjuda mig den; hvad följde
väl efteråt? Tron I, att jag kunde
bevara den pant, som blifvit mig
anförtrodd? Är det väl för att upp-
rätthålla och stadga republiken I
valt mig? Men Iveten ganska väl,
att hvarken mina traditioner, idéer,
vänner eller familj skulle tillåtamig
att realisera detta program; och å
andra sidan, antaget att jag ville
begagna mig af min ställning för
att upprätta monarkien, så måste
jag fråga er: hvilken monarki? Till
hvems förmån kunde jag göra en
statskupp? Till min egen förmån?
Det är icke att drömma derom, man
skulle då betrakta mig såsom en
vanlig ärelysten,ooh manskulle göra
rätt deri, ty jag har icke mera be-
rättigande dertill än ni. Jag kunde
endast arbeta för min brorson, men
min brorson, grefven af Paris, skulle
kanske erkänna Henrik V. Det vore
sålunda Henrik V, som jag skulle
återuppsätta på throuen, med förne-
kande af hela mitt och min familjs
förflutna och eröfringarna från år
1830. Hr Thiers har begått många
fel, jag medgifver dettru; men det
är dock omkring honom vi måste
slut» oss, derföre att hr Thiers1bi
behållande tillåter oss att vinna lid.10

gon mon kan ersätta hos läsaren Du
mas' egentliga inemoirer. Vi erhålla
också här en vink om hvarför Du-
mas' rykte icke riktigt ville stadga
sig och förstoras. Ehuru begåfvad
med en fantasi, som i vissahänseen-
den kan kallas kolossal, och utmärkt
genom en oöfverträfflig virtuositet,
ja äfven i moralisk takt öfverlägsen
så många af sina landsmän, inger
emellertid Dumas' skriftställen icke
den aktning eller den djupare till-
fredsställelse, som kunde betrygga ål
dem ett bestående värde. Saken är,
att hans uppfattning af lifvets lycka
och mål icke sträcker sig stort hö-
gre än till den endemonism, den sorg-
lösa vällefnad, utaf hvilken han vid
teckningen af sina husdjurs historia
ger läsaren ett ganska lifligt intryck.

Jerusalems Historia, öfvers. från
tyskan. Stockholm, 1870, Hierta.
149 pagg. 8:o samt en karta. 1 får
25 öre,

Med föga talang behandlas här en
historia, som kunde vara den aldra
intressantaste genom fids&ldrarnes o
likhet och händelsernas storhet. Med
en viss pragmatisk torrhet förenar
framstätlaren en naiv tro på ganska
omöjliga berättelser, äfven profana,
sådana som Josephi tendenshistorier.
Framställningens brist är märkbarast
vid berättelsen om de stora kata-
stroferna; för de mellanliggande tid
skiftena, exempelvis århundradena
före korstågen, sammanföras åtskil-
liga notiser, som äro mindre bekan
ta och derför kunna vara välkomna
för den hvilken vill veta något om
den heliga stadens öden på tider då
verldBhändelsernaB gång dragit sig
fjerran från Sions murar.

aldra nödvändigaste,och framhåller,
htt ett folk, som efter sådana om-
störningar och midt ibland så mån-
ga ruiner fortfar att lefva såsom i
det förfiutna, utan att vilja påläggasig några uppoffringar, förtjenar attförlora den ställning, det intager i
verlden.

Rapporten intygar dessutom, att
regeringen icke gifvit något uttryck-ligt löfte om att ej några nya ar-mékorpser skola skapas, förrän den
nya militärlagen blifvit gillad af na-
tionalförsamlingen;att Frankrikebör
ega en armé och en marin, men att
det äfvenledes vill freden,hvaraf det
har behof; att, utan att vända sina
blickar emot framtiden, som liggor
iGuds hand, landet önskar det lugn,
som är för detsamma behöfligt, för
att återvinna sin kraft, för'att hem-
ta och pånyttföda sig.
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fitflttlnlnifakoiitort Alexßiidersgatan N:o 18. _ lEeriHlitlirer : Rob Lagerborg (hufvndredaktör), A. H. Chydenins, K. V. Bremer, Karl H. Lindholm. Redaktionen påtager sig ej att bevara insända uppsatser, som icke knnnu nnvSndas.

Torsdagen den 14 September 1871
HELSINGFORS DAGBLAD.

Polemiskt, öfversättaren af Lan-
freys historia, hr Ålund, har insändt
en protest emot vårt omdöme att
hans öfversättniugär vårdslösad,men
vi kunna icke med bästa vilja ändra
uttrycket, som valdes efter moget
betänkande, öfversättarensynes föl-
ja originalet långt mer än förenligt
är med ett vårdadt svenskt skrifsätt.
Följden blir så mycket märkbarare
som originalets språk är hastigt och
saknar all klassisk afrunduing. I
stället för en städning, hvilken varit
väl erforderlig, ökar sig hastigheten
under den brådskande öfversättnin
gen, periodbyggnaden förlorar all
jemnvigt och satsfogningar uppstå,
livilka än> obehagliga att] läsa lik-
som denna:

Intet, om man icke så vill kalla hans
egna pa Moreavs vägran att inlåta sig i
komplotten grundade gissningar.

Det omdöme vi fällt innebär in-
tet underkännande af öfversättarens
språkgehör eller af hans onekliga ta
läng att finna lämpliga uttryck; det
är bristen på omvårdnad vi tillskrif
va bruket af prepositioueu med i
följande mening:

Men med den förhatliga dager ilivil
ken man framställde hans enklaste hand-
lingar, var det honom lätt att förutseden
fördel man skulle draga afdennaomstän-
dighet mot honom, och ide första för-
hören nekade han till allt, ett steg som
blef icke mindre olyckshringamlo för ho-
nom än en bekännelse skulle halva varit
i en belägenhet, der ingenting kunde räd-
da honom.

Vi kalla en sådan svenska vårds-
lösad,ochraedgifva icke att öfversätt
ningen får undskylla sig med origi-
nalets uttryckssätt. Dessa på måfå
tagna oitaterutvisa också, huru vårds
löst öfversättaren^förfar vid komma
teringen, hvars osäkerhet torde på
detnärmastesammanhänga med brist
lälligheterna ;;iu satsfogningen.
Ien punkt vore vi nästan böjda

Alt gå längre och t illsUrifv» felen
icke blott bristen på omvårdnad,
utan en viss osäkerhet i språkgebö-
iet, oemligeu i afseende a del tel
aktiga bruket af tempus. INapo-
leon» tal pag. 105 heter det

Jag har mer och mer känt, huru nöd-
viindiga edra visa rad ocheder erfarenhet
voro för mig för utt gifva bestämd form
fjt alla mina idéer.
der det borde heta varit eller äro.

Samma pag. står:
Men ju större den mans styrkavarsom

Log sin tillflykt till sådana konstgrepp,
desto förhatligarevar hans hyckleri,
der eftersataen bör balra presens,

M 249.




