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England.
(Fsrtfattclse as Robert Pc els Tale.)

þÿ ��J�e�gnytter denne Lcilighed til, endnu engang at udtale
Nodvendighcdcn af, ar opretholde alle de Institutioner, hvis
Tilværelse ere begrundede i den engeisse Statsforfatnings
Grundbetingelser; «n reen demokratist-republikaiiff Zorsalni e
vilde for England være fordærvelig, og har overhoveder intet-
steds viist sig overeensstemmende med Slatens hoicste For-
maal. Man er med Rette af den Anffuelse, al de demo-
kratiske Institutioner hidtil i Nordamerika have viist sig af
bedste Vnkning, og dog har cgsaa der baade i del Store
og i det Smaae allerede oste nok været ytlret Uvillie over
Majoritetens ubctingede Herredomme, hvilkel er hiin Slats-
forfatnings Grundprincip; man Kar allerede ofte horl delte
Herredomme betegne som del voerste Despoti, og del er ikke
sieldenl kommet saa vidt, al Folelsen af Undertrykkelse i den
Grad har bemestret sig Minoriteten, al Modstand ved phy-
fisk Magt har varet at befrygte. Den Enkeltes Folelfe af
sand Uafhængighed paaagtes lidet cg belanker man endvidere,
at i de forenede Stater Forholdene for del Meste have ud-
viklet sig tilligemed Forfatningen, saa vil man kunne vente,
at Demokratiet maa fore ril langt storre Ulykke, naar det
tndforlcs i et gammelt Statssamfund, hvor cn hoiere Dan-
nelse, gamle Vaner, Erindringer om Fortid og Forfadre
umærkeligt ere smeltede sammen med alle borgerlige cg sel-
skabelige Forhold. Men, vil man absolut i Forfatning ind.
fore del demokratiske Princip, at Majoriteten alene skal herske,
saa maa man hellere strap drive Epperimenlet til det Pdcrste,
indfore een overmægtig demokratisk Forsamling, og da være
beredt paa at gjeni emgaae samme Skjærsild, som den franske
Nation ved sin taste Revolution blev hiemsogt med. Eng-
land besidder ingen storre Sikkerhed, end Frankrig besad, imod
at Mennesker, scm RvbeSpierre og M u r a l sætte sig i
Spidsen for den alene herskende Majoritet, Uhyrer < hvis
Mage hidtil kun Frankrig har havt al opvise, men mod
hvilile intet Smit kan være sikkret, naar det lader Jnstitn-
-tiener, der svare til dets Naticnalcaracteer, og som Aarhun-
breder have helstat, odclægge med Magt, eller underminere
ved List og Underfundighed. Jeg Kar længe fægtet i de
Eonservatives Geledder, men aldrig fortvivlet; jeg har stedse
næret den Dv rb.vlisning, at Englands cg Skotlands gamle
troe Himler v> de forene sig, for al bestykke del fælles Fæ-
drelands Jnlilulioner. Fortvivlede jeg ikte tidligere, med
hvilken Foleise af Tillid maa leg da ikke nu paany over-
tage min Nol e i den fornyede stamp for hiinl værdige Fer-
maal. De nemmede Epcmplcrs forstyrrende Indflydelse er

nu mindre virksomt end forhen, de saakaldte berommeliee
Julidages blændende Glands skuffer ikke mere, cg min Tro
paa en gunstig Vending i mil Fædrenelands Skiæbne styr-
kes, naar >eg seer, at Folkels Tilboielighed stedse meer oz
mere vendes hen mod del gamle Middelpunct. fuld af Ag-
telse for Eicndsm, af Kjærlighed til fornuftig Frihed og Ved-
hængenhed ved de gamle bestaaende Institutioner. Fra det

landpunct, jeg befinder mig paa, overstuer jeg den offeat-
lige Menings moraiste Indflydelse, der udgjoc Nationens
Hovcdbcstyttelsc, paa den bygger jeg til Vedligeholdelse af m
Slalsforsaming, som indtil denne Dag har deffyllet de Rige
mod Plyndring, de Fattige mod Undertrykkelse; jeg regner
paa FolkelS Aand, der ikke vil opstille sig under nogensom-
helst Revolutions Fane, den besidde end noksaa meget Flik-
terglimmer, men til sil Banner kaare del gamle Flag, þÿ ��s�o�m
har trodset Tusinde Aars Slag og Storme", og derunder
samle sig. Ja, jeg nærer ingen Skygge af Tvivl om, at
dette Flag jo fremdeles vil vare seierrkgt, og at Forfatningen,
xrovcl i Ulykkens Storme, vil, renset paany, flaae Roddec t
l religieust, moraissl og patriotisk! Folks Folelser cg Til-

boieligheder.
Nyeste P ostesterrelninger.

Frankrig.
At det af de Deputeredes Kammer antagne Amendemenk

til Takadressen, som angik den polske Nationalitet, ikke vilde

smage de russiste Diplomater, var let at forudsee; mindre
rimeligt var det, at man allerede nu i Bladene skulde see
Spænding mellem begge Stater, omhandlet baade af russiste
og franske Drganer. I Paris holde de franste Ministre
og del russiste Hofs Repræsentant endnu tilsyneladende
gode Miner med hinanden; hverken hiinl Amendemenl ellei
de mangfoldige Sidehug, del franste Eabinets Præsident i
sine senere Taler i Kammecrt bibragte Absolutismen, synes
al have bevirket nogen Kulde i Forholdene; endnu den 21de
divaanede den russiste Minister, Hr. v. Pahlen, el Ri-'
præsentations-Maaltid hos bemeldte Eabinets-Præsidenl, meir

saavel hine Sidehug som den aabne Erklæring fra Premier-
ministerens Side, at Frankrig stedse maa have et aare
vaagent Blik vendt mod Rhinen og he 400,000 Mand.
som kunde true fra den Kant, tyde dog hen paa, at det

just ikke har meget paa sig med det intime Vcnstab mellem
begge Hoffer. En bilter Journal-Strid imellem en War-
chauer-Journal þÿ ��Diennik-Pcwszny" cg det franste Ministe-

riums Drgan þÿ ��J�r�u�r�n�a�ldes Debats" lægger en saadan
Kulde, idelmindste Mangel paa inderligt Venskab, temmelig
klart sor Dagen cg er man envcgsaa vant til al see þÿ ��J�o�u�r�-



Deputerede-Kammerets Adresse er nu endelig bleven faer-'feiend Hsivlp kom til. Jgaar Morges Kl. 6 udbrod der
dig, overdragt Kongen ved en Deputation med soedvanlig Ild ! Raadhuusstrcrde hos en Brygger, men denne blev
Ceremoni og af ham besvaret, uden at dette Svar indehol-i kkeligvus strap dampet,
der noget videre Maerkeligt. Del af Adjulanren Ranceij L e d i g e E m b e d er.
sorestagne Amendemenl til Paragraphen om de afrikanske. Carlsluiide og Carlssirnp Soanekald i Sjallanb, 550 9lb, þÿ �
Anliggender, som vi sidst meddeelle, er bleven forkastet og Storehoddiuge og Hoieruv Sognekald i Sialland, 8liii Ad.
fik a.isaa ikke Plads i Adressen. - Det synes at h.nhore en 17be fþÿ�/ ��L�7eV Dimtor rt ©o« Vcibcmi JS ?t.I Hovedthemacl > Ovenstaacnde t.l samme T.d at meddele I. Estrup, R. af D., udnavut til virkelig Elalsraad
folgcnde Indhold af en
Skrivelse fra den russiske Groendse af 1 1te Jan.

Flere stemmede Journaler have i den senere Tid havl
megen Umage med al fremstille de russiske Baabens Held i
Kampen mod de barbariske Horder ved Caucasus i et tve-
tydigr Lys; man straebcr endog at gjore ten Underkastelses-
krig, som Rusland er nodt til at tore med dem, til en Ero-
bringskrig, hvortil RuSland ingen Hjemmel har i Traktater
Jmiolerlid, saa lidet de russiske Vaabens endelige Overmagt
i hine Egne lader sig betvivle, ssiondl den rigtignok ikke er-
holdes uden Offere af Menneffer og Penge, saa falsk er
ogsaa der Synsrunct, fra hvilken man giver sig Mine af
at ville betragte denne Krig. De caucasiske Folkestag, eller
meget mere, Beboerne paa den anden Side CaucasuS, em
hvilke her er Talen, ere, ifolge Fredstraciaier med Persien og
Porten, paa den relmoessigste Maade af Verden blevne russi-
ske Undersaatler. Forsaavidl de alrsaa ssg« at uuddrage sig
de deraf for dem flydende Forpligtelser, ere de virkelige Re,'
beller, som Rusland, efter den almindelige Folkerets Best. m-
melser, har fuldgyldig Ret til at node til Lydighed ved Tvangs-
midler. Men, da man nu vanskeligt kan bringe den trac-
talmæssige -Erhvervelse af hine Distrikter i Forbindelse med
Higen efter Terrilorial-IIdvidelse, men meget mere maa sogc
Grunden til samme i Ruslands Bestroebelser for Eivilisatio-
nenS Udbredelse, hvilken hine Barbarer ved deres bestandige
roveriffe Slreiferier, saaloenge de stode under Persiens ester
Portens svage Scepter, lagde saa vsesentlige Hindringer iveien,
saa træder vel is.or den Magt, der, som al Bcrden veed, yder
Rebesterne ved Eaucasus Bistand, ved at tilføre dem Kr gs-
fornodenheder, i en synderlig Modsigelse med sig selv, naar
den desuagtet bryster sig af al vare Civilisationens mæg-
tigste og virksomste Befordrer. Ruslands gode Rer til at
erklære de Sohavne, der tilhore det, igjennem hvilke biin Til-
forsel kan -finde Sted, i Blokadestand, turde vel, under saa-
danne Omstændigheder, neppe nogen Publicist vove at bestride.

Fcrvrcnclattdet.
Kjobenhavn, ben 28de Januar.

Bulletins s Anledning af Hs. Ma>. stats Sygdom i
Den 25de Januar,
henved 5 Timer, og Allerhoistsammes Besindende er i del
Hele bedre." Den 26de. þÿ ��H�s�.Majestæt har i afvigte
Nat sovet flere Timer, Appetitten er god, Kræfterne tilrage."
Den 27de. þÿ ��H�s�.Majestæt har i afvigte Nat sovet 4 Ti-
mer; Hosten er uforandret, dog ikke værre; Appetin.n god
og Kræfterne i Tiltagende." Den 28de. þÿ ��H�s�.Ma,estæl
har i afvigte Nat sovet noget afbrudt af Hosten i 4 til 5.
Timer; Appetitten er god, Hosten som igaar, Kræfterne tiltage."
I Torsdags Aftes, omtrent Kl. IV, udbro) der en hef-

stig Ild i Stub - Mosten toet ved Lygten, som aforoendte

Vepel-Eours.
, Ki »benhavn, den 27de Januar.Hamb. 2 M. þÿ �k. S. 202. Oblig. 102) a lOZ Rbd. r.Sþÿ�S�v�.�2�0�2�. �Ba»k-Disconro5pCt. 4 pCr. norsk Laan af 1828 tOlZlorske Specicssedler pr. 100

Sp. 1775 a 17« Rbd. Sedl.vcnsse Sedl. pr. Ad. Rigsg.
4« a 4«z Rbtz. Teqn.

4 »'Et. kal. Obligationer (liden
Mente) a 91 Rbd. Sd.

Nacionb. Obl. (Laanet 4de Fbr.
i«20) 4V2> Rbd. r. S.

4 pEt. uopsigelige Rigsbank-

101
a 1015 i r. S.

4 pCt. nye norske Oblig. af 1834
101 a 10H i r. S.

4 pCt. Do. Do. 101 a 4015 i 33.
4 pCr. »opsigelige »orsse Slats-

obligat. þÿ �a þÿ �i B.
3 »Et. engelffe Laan 73 Lst.
4 pEr. svenske Hypothek-Kasse-

. . .. Oblig. 925 a 93 i 33.
Hamborg, den 27de Zan. Bordeanr 189). Wetersbokz. London 2 M. >3 Mk. 6; k. S. 13 Mk. 7). Madrid

445. Eadir 45. Lissabon 47|. Amsterdam 2 M. 35, 75; k. S.
35, 50. Kjobcnbavn 202. Svecies pari. Lvuisd'orer og lkre-
dcrikd'orer 11 Mk. 25 . S tf. i Banco.

d 6

Blandede Efterretninger.
Fra Sjoelland skrives : Praesteenken Md. Ostrup j

Terslose or i forste Jnstants frikscndt for videre Tiltale og
acqviescerec i denne Dom. .Om det Offentlige finder An-
ledning til videre at forfolge Sagen, er endnu ikke boksende,þÿ �Skoleloerer og Kirkesanger Schrydslrup i Orslevun-
derffov har appelleret, og den 2vde Februar vil hans Sag
mod Provst Bentzon i Ringsted vorde incamineret ved
Landsoverretten, hvor Kammerraad Knudsen er hans
Defensor.

Capitclstapten for Sjoellands Stift: Rug, 3
Rbd. 4 Mk. 12 Byg, 3 Rbd. 1 Mk. 1 Havre,
2 Rbd. I Mk. 5 si. ; Alt pr. Tde.

Af Dlirr. Professor Clausen, Conferentsraad Collin,
Grev Revenllow-Criminll, Ftatsraad Dumreicbear, Prof.
Freund, Fabrikant Garast, Hofraad flarabroe, Prof.
linjen, Grev C. Moltke, Oberst v. Prangcn, Grosserer
Puggaard, Justitsraad "Ratligcn, Kammerjunker Sca-
venius, Prof. .Schouw, Prof. Thiele, Etatsraad Tre-
schow cg Conun anden r-Capita in Tuxen er \ þÿ ��K�j�o�b�e�n�-
liavnsposten" jidstcdt en Jndbjdelse til, ved Bidrag,
engang for alle, eller aarlig i 3 Aar, at understotte
Oprettelsen af et M 11 sru 111 for Thorvaldsens

þÿ ��H�s�.M. Kongen har i Nat sovci V a- r k e r. þÿ �Til ovnslaaende Meddelelse knytte vi ne-
denstaaende os tilstillede.:

þÿ ��In d 1> y dels e".
Ft Samfund af hæderlige Mænd har aabnet Subserip-tion til et Museum for de mange Arbeidcr af Thor-

valdsen, »om, uden nogen fast Bestemmelse, i Kjo-
benliavn henstaae adspredte og de sera ventes dertil.
Ile have meent , at de Danske skylde den udodeligeKunstner denne Ancrli jendelse af hans Værd. Der skul-
de han, ved sin Hjemkomst til Fædrelandet, finde sin
Vlciseis Mesterstykker sindrigt opstillede og værdi't
understotlcde af Architertcn og Maleren. Ligesom Va-
ticanct indeslutter en Uaphaeig Kunstværker og for-
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DZi incH-Seidelin. liocfoct?.
Frederikshavns Skibslist e.

'

I n d k. D. 23de Januar: P. Clemmensen f. Hull, besk. t.
Svendd., ball. (ndg. b. 25de.) D. 28de: C. Munch f. Kbdvn.
in. Stykg. þÿ �Ud g. D. 22de: H. I. Hansen s. Korser i.
Lonsb. D. 256«: P, I. Bradernp s. Hull t. FleuSb.

Hals Skibsliste.
I n d k. D. 26de Jan.: H. Breum s, Kbh. m. Stykg.

Ester de fra Kjobstæderne og Landet indkomne Beret-
muger om Kornpriseme siden Sædens Jndhsstning, er
Eapitelstaxten paa Kornafgroden i Aaret 1836 for Aalborg
Stift sat smiledes for Vensyssel og Han-Herrederne:

Rug a Sonden 3 Rbd. 5 Mk. 6 fi. Selv.
Byg þÿ �2 þÿ �5 þÿ �«z
Havre þÿ �1 þÿ �5 þÿ �2£þÿ �þÿ �

for Thy og Morso:
Rug a Sonden 4 Rbd. - Mk. 12 tz. Solv.
Bvg þÿ �2 þÿ �4 þÿ �15 þÿ �þÿ �
Havre þÿ �1 þÿ �5

hvilket herved bekjcndlgiores.
7i þÿ �

Aalborg Stistamthuus og Bispegaard,
den lste Februar 1837.

Efter Constitution
Schmidt. _ Fogkmann

ZStiijrndtgioiclscr.
Sbucsxil i Aalborg.

Lorsbaqen den 2den Febr. opfores: Letsindighedt
Folger, eller: Fader og Datter, Skuespil 12 Arter;

Forpagtning.
Hovedgaarden Lhidemannshvlm i Laars Sogn,

Hsorring Amt, beliggende 3 Mile noer Frederikshavn , af
Hartkorn, ufri Hovedgaardstnrt Ager og Eng 17 Ldr. 5
Skpr. ?f(b., Molleskyld 4 Skpr. I Fdkr. oa Skovskyld
5 Skpr. 1 Alb., med et Areal af 413.1 Ldr. Land, geome-
trist Maal, god Bonnitet. Tens En o Hravl er rlrca 200
store Læs aarlig , foruden Kivver raa Marken. Dens Ud-
sæd: 36 a 40 Ldr. Rug, 20 a 22 Ldr. Bvg, 50 a 60
Ldr. Havre, og Besætningen 12 Arheidsheste, 4 Ditto
Bolle, 80 Koer og 3 Lyre, 40 Faar.

Forvemeldte Eiendom kan faaes i Forpagtning til nu
anstiindende lste Mai, med eller uden Besætning, efter
Lysthaveiides Duske.

Lhidemannshvlm, den 26de Januar 1837.
Aldrectsen.

a

At Skiftet efter afgangne Gaardmaiid AndcrS Laur-
fen og ligeledes afgaiigne Hustru, Kirstine Madsdal-
ter, af Katbygaard i Giver Sogn, itag er flutttt , ve-
kiendtgjorcs herved.

Herredscontoiret i Logstor, den 23de Januar 1837.
Svan.nskiold.

Jfolge Viborg Stiftamts Befaling bliver, Mandagen
den l3de Februar forstkommeuvc . Foi middag Kl. lv, paa
Lingstctet heri Byen, afholdt cff.rtlig Lieitation over
Tplorelseit af en ny Bro af Egetvmmer over Simme-
stev Aa, paa Landevcien mellem 'halborg og Viborg. þÿ �
Broen skal være 24 Alen lang, cg Lverfiagssummcn er
1093 Rbd.

Hvilket herved til Liebhaveres Efterretning bekjendl-
gjores.

Hobro, deu 30l« Januar 1837.
Jans en.

dum Partlienon en Pfi ldiss's, saaletTes skulde Dan-
marks Hovedstad þÿ �dette Kordens Athen þÿ �en Byg-
ning, der maatte være en skjon Frembringelse af vore
Konstneres og Haanilværkercs samvirkende II estral)el
»er, frede om en Thorvaldsens Arhcider, at dc kun
ae , Velgjdrende og dannende , tiltale os og kommen-
de Slægter.

Der skulde (fen Fremmede, i det han studsende be-
skuede en dansk Kunstners Værk, erkjende, at det dan-
ske Folk besad den Konstsands, den Sk jilnsomhed, den
Retfærdighed , at det fortjente at kalde ham Lands-
mand , som Jordens mægtige Herskere årede som sin
Olds storstc Kunstner; saa at det, byggende et Tem-
pel for ham , byggede tillige et Mindesmærke om sig
elv.

De Mænd, som lvave fattet denne skjiinne Plan, og
om ved rigelige Bidrag have viist, at de, i Daad som
i Ord, vilde virke for »amme , have beæret os Under-
tegnede med Anmodning om i ror Kreds at virke for
Sagen, og i det vi bekjendtgjiire for dem, som vi e!
erholde Le! lighed til at tale med, at et Exemplar af
Suhsiriptionsplanen er henlagt hos os, og et andet er
tilsendt llevr Overauditeur Lassen i Frederikshavn ,
indbyde vi herved vore Medborgere i lljdrring Amt
til at tegne dem for Bidrag, som enten kunne betales
paa een Gang eller med en Trediepart i hvert, af 3 Aar;
Vi indbyde alle Stænder. Kunsterne forsk jonne Livet
for Enhver, og hvad angaaer dens Frem blomstren i
Fædrenelandet er et for Alle fælleds Anliggende. Men-
neskets pltysiske Tilværelse har Krav , der mægtigen
byde over os, men, hvor det gjelder Kationens Ære,
vil man dog visselig have en liden Skjærv þÿ �thi den
modtages gjerne þÿ �til det Tempel, som klin da bliver
værdigt Monument for Kunstneren og hans Landsmænd,
naar ilet optures ved det ganske Folks forenede Kræfter.

Hjsrr'niz, d-» 2Si>e lun nav 1837.

.Verester fefker FlereS Dnske): Frnentimmerhilde-
ren, Synqestykke i l Art, efter en fransk Vaudeville af
Boui'y, ved N. 2. Bruun. Forestillingen begynder præ-
cise Kl. 6.

Titchen 9c Niergaarv.
L i i g t a l e over salig Stiftsprovst Krarup, af

Past»r Gjerloff i Ferslev, faaes hæftet paa Stifts-
bogtrykkeriet for 12 ft.

»det i Filialstkskabct for LrykkefrihedenS rette Brugde>> 7de Febr. holdes hos Boghandler bundt om Aftenen
Klokken 7.
I Mandags AfteS er en Kaabe bleven f.rbyttet i Co-

mo. biegnse. ! een d.des tilbageleveret paa Bogtrykteriet.
En Beboelses-Lejlighed af 2de Stuer. K sokken og Kam-

mer, paa en reel Gave, er sti ar eller til Paaske at faae
villig til Leie, og anvises af R. Kjærsgaard.

I Gaakden Rr. >40 ved Vesteraa er Stueetagen med
fornodne Beqvemineligheder at faae til Leie April Flytte-
dag ind? , yvorom kan behageligst afhandles mes Niels
K jæcsgaarv paa Nytorv.

Ea!g af 2de Favne godt Bogevrænde, ligeledes 200
Lpd. godt Aughalm, anvls.S p a Stiftsbogtrykkeriet.

En duelig Leglstryger t helst ugift) kan i anstnndcnde
Sommer faae Arteide red Hostemarks Leglværk. þÿ �Med
Svendsen i Hals kan accorderes.

E» Embedsmands Datter, der syer Skrædersyning
efter Maal, og kan andre Haandarbeidep < onster sig Con-
dition til ,lste Mai, helst paa Landet; chiin er og villig
ar dcelrage i Hiiiisholdningen. Paa Lounen rcflccteres
ikke. bbressecoiitoiret anviser.




