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/cedreiandet. Strap efter Hs. Majestæts Hjemkomst til Kjsben-

Hs. Maj. Kongens FodselSdag blev feiretiPl5en
med ligesaa megen Hoitidelighed scm Pragt. Fra
den aarleste Morgenstund vare alle Veie cg Stier i
PloenS yndige Omegn bedækkede med Kjorende, Ri-
dend« cg Gaaende. Veiret var udmoerket smukt.
Alt ilede til Plcen, fcr at hilse den elskede LandSfa-
der paa hans FodselSdag, og snart afgav den lille
By let livligste Skue. Slotspladsen, Torvel cg Ga-
derne vare cpfyldte af glade Skarer. (Sangfcrenin-
gen havde bragt Hs. M. sin Morgenhilsen.) Omkring
Kirken dannede sig en formelig Vcgnborg af den Mængde
Egvipager, der ikke havde tunnel kcmme under Tog.
Kl. 11 trcg Hs. M. med hele den kgl. Familie til
Kirken, hvor Pastcr Nielsen prædikede om þÿ ��d�e�nVel-
fignelse, der er en umiddelbar Fvlge af gjensidig
Kjærlighed mellem Fyrste cg Fclk." Da D. M. for-
lede Kirken blæste« en khcral fra Zaarnel og ZEreS-
garden paraderede. GratulationScouren var over-
maade glimrende. Del prægtige Adelskab, le fcr-
skjelligste Uniformer cg EmbelSdragter bevægede sig
gjennem Slottets Sale. Her faaeS ogfaa en ungarsk
Magnat , sin fuldstændige, eiendcmmelige Galladragt,
hv>S Værdi anflcge« til en Millicn. Del var en

ung Mand med el ziirligt Skjæg. Han var nærved
al segne under den Masse af Guld cg ZEdelstene,
hvormed han var bedækket. Da Kongens Staal
udbragtes ved Taffelet (ter bestcd af 250 kcuverts)
tordnede 27 Kanonskud fra Slctsbakken cg besvaredes
af del forsamlede FclkS jublende ,Hcch!" Om Afte-
nen bragte PloenS Borgere Hs. M. et smukt Fakkel-
tog. Der var Bal saavel paa Slottet scm paa
Raadhuset. Hele Bven var illumineret. Kongen
cg Dronningen saae friste cg muntre ud. Fra Kiel
havde indfundet sig en Deputation, bestaaente af
Borgemestercn Elatsr. Jensen saml de lo Berger-
Ortforere: Kb»n. Schweffel og Klotz, for al overrække
HS. M. en TakatreSfe med Hensyn til den Alt.-Kieler
Jernbane; ligesom ogfaa en Deputation af Jernbane-
kommissionen, for at overbringe HS. M. Jernbane-
felstabetS Gratulation. (PI. & Hp. Av.)

2 RceStilde blev Hs. M. Kongens FodselSdag
celebreret ved en as de Stænderdeputerede foranstaltet
Diner, hvortil var intbuten den tgl. EcmmiSsarius
samt en heel Deel Embedsmænd cg Borgere. Forend
Kongens Staal udbragtes blev der holdt en Tal« af
Stændernes Præsident. Om Aftenen var Soiree
Hee kcmmissariuS, hvortil ligeledes en Deel udenfor
Forsamlingen var indbuden.

havn vil der, efter Forlydende næstk. Ssndag, atter
sinde en stor Revue Sted udenfor Christiansborg Slet.

Hs. M. Kongen har allernaadigst udnævnt Provst
A. K. Helm, Sognepræst ved Holmens Kirke r S\»-
benhavn, i Anledning as hans halvthundredaarig«
Embedsjubilæum, til Commandeur af Dannebregen,
samt allern. bemyndiget det theclcg. Facullet ved
KbvnS. Universitet til at overrække Jubeloldingen
WreSliplom som Dcctcr i Theclogien.

Blandt de til KjobenHavn i disse Dage an-
komneReisendeere: GrevindePaSkewitsch-Erivan,
Oberst v. Paulsen med Frue (ZhorwaldsenS Adcp«
tivdatter) og Lord Stuart, »ngclst Gesandt i Sl.
Petersborg.

Det Gauthierste Kunstberiderselstab, der for Tiden
stal være et af de fortrinligste, ler nu epistere, da
det blandt sine Medlemmer tæller flere af de berom-
teste Kunstnere cg Kunstnerinder, blandt hvilke sidste
med stor Udmærkelse nævnes Madame Franconi-
Kenebel, der stal indtage den ferste Rang blandt
Europas Kunstrytlerinder, þÿ �kan em nogle Uger ven-
tes til KjobenHavn.

Under Overstrift þÿ ��O�r�l�aLehmanns L'hcmbre" har
þÿ ��C�c�r�s�a�r�e�n�"leveret folgende Oversigt af den Lehmann-
ste Virksomhed og tenneS Resultater:

»Den 4de iBecbr. 1839 spurgte Lehmann i Spar oz
Sporgespillet var saa godt, al over 200 Studenter aner-
f sendt« det; men da det befandte«, at der var galt i
Kortene, maatte Spillet gaae om, og den egentlige Profit
gik da over til en Modspiller. Nogen Tid efter havde
L. paa Falster den brillanteste Solo Couleur, der,
eftersom næsten alle Hjerterne vare inde, i Dieblikket
svntes utabelig, men som ganfle uformodentlig blev ta-
gen af en vis Klor, hvilken man troede var gaaet ud
þÿ �hvoraf da Folgen blev en hoi Codille og betydeligt
fra i Krollen. Lykken fluide nu atter fristes ved det
stor« Lhombrebord i Roeskilde, hvor Indtægten er be-
stemt til trængende Huusmandskener og fladede Faar;
men Omsætningen er meget daarlig, og paa nogle ubety-
belige Spil og Beter nær, synes de Spillende bedst al
see deres Fordret ved at passe. For Tiden arbeider
Lebmann sig gjennem en mager i'vtit u»>l» (Spadille lagt),som ifolge Manges Mening vil gaae igjennem. Mod-
spillerne soge imidlertid at overbevise ham om. at han
efter dette Spil« mulige Tab bor soge sin Lykke ved at
tournere."

þÿ ��D�e�ndanske Folkerepræsentaticn, saaledes som
den er paalænkt med de stænderst« komiteer, er,
ifolge samme Blad, domoopatbist uddraget af Folket
saaledes: Forst er af Landels (del egentlige Dan-
marks) 1 ,300,000 Indbyggere gjort el Uddrag paa
134,000, 31, Deel; disse ere Vælgere. As Vælgerne
er atter gjert cl Uddrag paa 7,300, Deel af det
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Hele, hvilke kunne vallges; as disse er igjen uddra-
get 121, Txrltmt Deel, de valgte, de Deputeret«,
hvori tog er spadt 17 kongelige Deputeret«. Af tisse
flal nu gjsreS et enteligt Uddrag paa 18, Deel,
hvori envnu spades 4 kongelig Valgte. Denne sitste
hoiest rectificerete Exlracl flal vare National- Rcprae-
sentaticneu."

For nogen Tit siten stod i KbhvnSposten en Ar-
tikel, ter indeholdt Betragtninger over BankaclierS
prasumlive Vard, cg hvoraf ta Resultatet var, at
man ret vel kunte stase sig ved at give 130 $ for
m Bankactie. Det var aabenbart, al tenne Artikel
kom fra en Stcckjobber, der vilde have Actierne trevne
i Aeirel, men del lader ikke til, at Publikum rigtigt
Ml bil« paa Krogen ; Actierne synes al ville hold«
sig i en Priis af þÿ�1�1�0 ��1�1�2�,og tel er allerede en
meget hor Priis, naar man bet-rnker, at de entnu
ikke give mindste Udbytte.

Ved Sclennileten, som i Anledn. af Hs. MajestalS
Fotfelstag fandt Sled paa Sorse Academie, og som
bivaanetes af en meget talrig Forsamling, holttes
Festtalen af Digteren Professor Hauch.

Det Beckerste Skuespillerselflab, som bestyres af
Hr. Or lam undt, har givet en CycluS af Forestil-
linger i Holbek, cg spiller nu i Slagelse. Det
Raufle (forhen Ehlers) underholder Ringstederne.
Blantt Actricerne i dette Selstab utmcrrke sig Jfr.
Hornbager cg Mt. Ibsen (fcrhenv. Jfr. Neve).
Ved Festforestillingen i Sondags (den 18te) tebule-
rede en ung Skuespillerinde Jfr. K r i e g e r.

Som et BeviiS paa, at Indsmugling entnu gaaer
i Svang i Fyen, har Slaenterteputerel Bruun i
ZioeStilde Stcrnterfcrfamling anfsrl følgende Erem-
pel, der netop i tisse Dage er blevet ham bekjentt:
En Mand paa Als har nemlig nylig indstaevnet en

Huusmand i Baag-Herred for et RegningSkrav. Til
Legitimation af Fortringen blev fremlagt en fpecisi-
crret Regning over de Varer, som bemeldte Huusmand
eller Pranger i Lsbet af el Aar havde kjedi paa Als,
og hvoraf fremgaaer, at, foruten nogle Eolonialva-
rer, tillige fandtes anfsrl 18,000 Potler Br«ntev»n.

Aalytkegaart ved Odense er solgt for 102,000
til Pastor Knapp i Haagerup. (Hp. Av.)

Efter en stormende Debat þÿ �hedder del i ten

Holst. St. Td. þÿ �bestaltede Stænderforsamlingen i
henS 48le Mede, med Z4 St. mod 2, at indgive til

Hs. M. Kongen en Petition om, at del maalle behage
Allerhsistf. al ordn« cg sittre Herlugt. Slesvigs og
Holsteens Statsret paa sikkre Grundlag, navnligen
ved en Forening af te raatg. Slcrnderfcrsamlinger
for begge Hertugdsmmer som en Statseenhet.

Flensborgs Sangforening havde sitstl. 20de
Septdr. en festlig Diner i Harmoniens Lccale. Over
170 Mellemmer vare tilstete. Alt var Munterhed
og Gloede, indtil Een as Directeurerne kastet« Tve-
draglens Wble ind i Forsamlingen, idet han udbragte
et þÿ ��H�c�c�h!" for Sangforeningen, men kun saavitl den

lydste Tunge naaete!" Signalet til Partikamp blev
derved givet, og den usalige Strid mellem þÿ ��D�e�u�l�s�c�h�-
thum" cg þÿ ��D�a�n�i�S�m�u�s�"utfyltte rursten hele ten »v-
rige Aften.

Den hsiere Bonde- eller Folkeskole stalden
6te October aabneS i Rentsborg. Som Forstander
og fsrste Laerer derved er bleven ansat Hr. Lullens
i Segeberg. Nogle og tyve Elever have hittil meldt
sig til Optagelse.

I Anledning af den nylig meddeelte Beretning
om en i denne Tid for RougSe, Senterhalt cg Oster-
lisberg Herreder verserende Retstraette af en saerteleS

pudsig Art, idet nemlig Eieren af en AvlSgaard har
faggivel en Gaardmand, fordi Denne har sagt þÿ ��D�u�"
til ham, fortoeller Lollandsposten om et omtrent
lignende Tilfaelde under Grevst. Knuthenborgs Poli-
tiret, hvor en Stolelaerer troede sig fornaermet, fordi
hans tidligere Skolekammerat havde tiltalt ham med
det gamle broderlige þÿ ��D�u�"�.Skoleloereren meente
nemlig, at ligesom en Soldat ikke maa sige þÿ ��D�u�"
til en Ilnderosficeer, om de end havde vcrret Drengesammen, maalle Bonden heller ikke sige þÿ ��D�u�"til
Skoleloereren, der antog al have i saa Henseende
lige Rang med en Undercfficeer. SagenS Udfald
var, at Dommeren gav Skoleloereren en Tilrettevisning."

Hofjoegermester Baron Rosenkrantz, der, medenS
Kammerjunker Zillifch, som Deputeret for Fae»erne
ved den senest afholdte Forsamling af Ostifternes
Provintsialstoender, var sravoerende fra sil Embede,
har vaeret konstitueret lem Amtmand over Ringkje-
ding Amt, er nu eg, ifølge kongl. Resolution, con-
stitueret til at fungere som Stiftamtmand for Aarhuus
Stift og Amtmand over Aarhuus Amt, faalcenge
Stiftamtmand Rofenern som Stcrnderdeputerel tager
Ophold i Viborg. (Rand. Av.)

Skanderborg, den 27de Sevtbr. I LooerdagS-Aftesholdt den store Steen, som var udvalgt og tilhugget til
Frederik den Sjettes Mindestotte paa Skanderborg Slots-
bakke, sit Indtog her i Byen. Den var hentet iTinning
ved Frysenborg, 5 Mile fra det Sted, hvortil den var
bestemt, og den holder over lbv Kubikfod. Den laa i en
tyb Kloft, og man vil let kunne tanke sig, at en Masse
af c. 100 SkT Vagt kun med yderste Vanskelighed og
utankelige Anstrengelser ved simple Midler kunde haveS
af sil Leie og bringes op paa den i dette Diemed ind-
rettede Befordringsmaffine ; denne bestod af nogle med
Jern forbundne Bjalker og har kostet 230 ?. Af sam-
me Steen vare 300 LeS mindre Steen afhuggede og rom-
mede bort, forend det sidste og vanskeligste Arbei'de be-
gyndte. Stenen havedes ved Menneskekraft ; dette for-
drede en Tid af otte Dage. Reisen selv varede 6 Dage,
og frembod en Mangde uheldige Tilfalde, som der kun
med stor Moie raadedeS Bod paa. Weien var adskillige
Steder meget gjennemblodt, og Vognen sank i saa dybt,
at den ikke kunde trakke« af Stedet, endskjondt den i Be-
vagelse fattende Kraft var beregnet yderst overflodigt
netop for saadanne Tilfalde. De fleste Steenkister sank
sammen; Borum Bro blev kjoct sonder. Hvert tusinde
Skridt maatte man holde; Årerne bleve rode og glodende.
Endelig naaede ben Byen, og passerede igjennem den,
trukken af 32 fiirspanbte Heste og henved 300 Mennesker.
þÿ �Mange have viist dette Foretagende stor og priselig
Interesse, isar paa Frysenborg og ved Aarhuus. Gre-
ven selv var nasten uafbrudt tilstede, og siges at have
sendt nogle bundrede Bander til Hjalp. Fra begge Si-
der af Landevejen strommede Folk til, for at hjalpe med
at trakke. Brandeviin og Sved skal vare flydt i Strom-
me. þÿ �Oberst Rosenberg, til hvem Anlagget er over-
draget af den valgte Comitee, er en sjeldent dygtig,
ulrattelig, opoffrenve og for dette Foretagende varmlfo-
lende Mand; sin Tid og sin Beqvemmelighed har han
ganske opoffcet for dets Fremme. Det vil derfor ikke
vare underligt, om denne af kun saa Faa hjerteligt op-
fattede Sag vil faae et, med Hensyn til Udfaldet, over
Forventning heldigt, det Almindelige tiltalende Resultat.
þÿ �Bygmester Moller, som havde paataget sig at hid-
bringe Stenen, for en Sum af 630 £, skal have lidt be-
tydeligt Tab ved de imod Forventning indtrufne Omstan-
digheber. Det vil neppe vare urimeligt, om Comiteen
forebygger, at en Mand, hvis Talent og utrattelize An-
strangelser, ved de forhaanden varende Midlers Simpel-
hed, man skylder det nasten Utroliges Virkeliggørelse,
lider Noget ved denne Accord, hvilken han uden al Tvivl
kun har indgaaet for ei at gøre et Foretagende, som
han selv er enthusiastisk indtaget for, til en Berigelses-
vienstand. þÿ �Stenen vil en af de naste Dage blive dragt
op paa Bakken. (Meddeelt.)
Ved Tallotteriets 1544 Trakning i København udkom :
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