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Tv d sk l «t n d.
/rankfort, den 23dc Februar. þÿ �Man taler her

om vort Linie-MilitairS Aflosning ved et, til sammcS
Antal svarende bajcrst kontingent, der stal besorge
Tjenesten i Staden, medens de esterrigste og prens-
sistc kontingenter stullc forblive i deres hidtidige Stil-
ling. I dette Tilfalde stal vort Linie-Militair sor-
lerggcS til Landau i Bcfcetning.

Mangehaande Rvgter have atter vcrret i Omlob
om de undvegne Studenters Opholdssted. I denne
Anledning har man for nogle Dage siden afsendt en
Embedsmand til Frankerig, fer at faae Bishcd, om
Flygtningene opholde sig der eller ej. þÿ �De Grunde,
der talte for en Forandring af Politi - Directoriets
Personale, syncS nu hcev.de, og Senator Dr. Mul-
ler beholder sin Post som Politi Lhcf.

Jfolge Efterretninger fra Arenenberg ligger Her-
tugindcn af St. Len farlig syg.

T v r k i c t.
(Lonftantinspel , den 2dcn Februar. þÿ �I þÿ ��T�c�k�-

wimi Wekaji" leeser man: þÿ ��F�o�l�g�e�n�d�esine ophojcde
Forfcedrcs Erempcl, og besjcelct af den varmeste Iver
for Religionens Bedste, befaler Hs. Hejhed Sultanen,
at alle de Bygninger i de tvende hellige Stcrder (Mceea
vg Medina), der trange til Reparation, stulle sattes
istand. Han lader forfardige nye og pragtfulde Tem-
pel-Forhcrng, saavelsom talrige Lamper med Solv og
Guldkjcrder, der ere bestemte for hine Stcrder. Alle
dervcrrende Imaer, Preester, Mucsiner og andre Reli-
gionstjenerc faae for Fremtiden et bctvdeligt Tillcrg
til deres hidtidige Besoldning, iscrr Mollacrne, for
at de herefter ej stulle forlange Retsgebyhrer, men
uden Betaling pleje Retten, til ?Erc for hine hellige
Stcrder. For de hellige SteederS dervcrrende Inten-
danter, Echerif Bej, opfores en stor Baaning." þÿ �

I det i denne Anledning udstedte Hatti Schcrif kalder
Storherren sig: þÿ ��U�e�n�d�e�l�i�glykkelig ved endelig at kunne
udfore denne lcrngc ncrrrde Plan. Han kan ikke sinde
Ord til at takke den Almcegtige, som har bortryddet
alle Hindringer i faa Henseende og sat ham istand
til, at give sit Folk nve Beviser paa sin LErefrygt
og ovrigc Omhu for Religionen og tillige at opfylde
en from Pligt."

Som Folge af en Told-Forhejelse, Told-Directen-
ren, Tahir Bej, lagde paa de med Dampstibet
þÿ ��K�r�e�S�e�c�n�t�"overbragte persistc Barer, havde de pcr-
siste og armeniste Kjobmcend erklceret, at HviS han
ikke bragde Tolden tilbage paa den gamle Fod, vilde
de standse med dereS Forretninger Da Handelen
derved vilde lide altfor meget, er Tolden nu virkelig
blevet nedsat. þÿ �Den nye persiske GesandtS, Mirza
Diafer 6 Ankomst vil maastee desuden bringe For-
holdet mellem begge Rigerne paa den forrige Fod,
stjondt den hertil indbragte RevenduS Bej, som
flere Gange er blevet forhort af Seraskieren A ch.
med Pascha, stal have udsagt, at han af Persien,
med Lovte om Understottelse er blevet opfordret til
at fortscrtte sin Modstand mod.Porten.

J\å o«.
Bulletin.

ano LNajeftaot Rongen bar bart en god Hat,
posten er mindre vedvarende og Rraefterne ere
bedre.

Rongens palais, den !»de Marts 1837.
C. Lenger.

Ildcnlandstie Etterretninger.
Krankerig.

Paris, den 27dc Februar. þÿ �Efter levende TiS-
cuSsioner over Nationalgarde- Lovens enkelte Artikler,
anteg Deputerede-Kamret i Modet den 24de de forske
Paragrapher i folgende Skikkelse: þÿ ��E�n�h�v�e�rFranst-
mand, hvem Loven af 22de Marts 1831 kalder til
Tjeneste i Nationalgarden (med faa Undtagelser,alle Mandfolk fra det 20de til det 60de Har), ogsm har sin Residents (Logis) i en af Seine-De-
partemcntcts kommuner, er forpligtet til Tjeneste i
sin Rcsttentses kommune, om han end i et andet
Departement ftulde vcrret intffrcvet i Nationalgarde-
Registret. Alle de Tjcnestepligtigc, ter endnu ikke
staae antegnede i Nationalgarde Registrene for Scinc-
Departcmentct, tilholdeS, selv at besorge dereS Ind-
strivning. Hvo der forsommer saadant, behandlessom en Gjensiridig og stilles for Tisciplinar-Rettcn.
ter har at tomme ham til Fcengselsstraf fra fem
Dage til en Maaned. Pligten at lade sig indstriveS
maa, under Forfald til den ommeldte Straf, op-
fyldes inden tvende Maaned,rS Forlob, fra ncrrvce-
rende Lovs Promulgatirn af at regne, hvis nemlig
Forpligtelsen til at tjene allerede er indtraadt, og
naar den forst senere indtroedcr, da inden tvende
Magneters Forlob efterat saadant er steet. Bed
Omflytning fra en kommune til en anden, eller fra
,t Arrondissement til et andet, maa den samme
Pligt, under Forfald til samme Straf, opfyldes.
Undtagne fra denne Forpligtelse ere kun de, der paa
Grund af deres Embcds-Stilling ere lovmcrssigt fri-
tagne, men ikke de, der ere uijensidvgtige eller for-
mene at v«re det." þÿ �

þÿ ��M�o�n�i�t�c�u�r�e�u�"af 24de indeholder en vidtlostig Or-
donnants, i hvis Motiver udvikles, at viSse tidligere
Love, fra 1660, 1666, 1728, 1806 og 1810, regne
Lommepistoler til de forbudne hemmelige Baaben,
hviS Ihcendehavere , Scrlgcre og Fabrikkanter, i
Overrensttmniclse med Loven af 24dc Maj 1834, bliv«
at belcrgges med Penge- og Fængselsstraffe. Da
LasfationS.Retten gjrntagne Gange ikke under hine
Love har indbefattet Lommepistolerne, erklsrer nu
Ortonnantfen, at diss, virkelig henhore til den for-
budnr klasse af Baaben. Hvo der bcer ,n Lomme-
Pistol hos sig, stal derfor belceggcS med Feengsels-
straf fra fer Dage til ser Maaneder, og med Pen-
geboder fra 16 til 500 Franker.

i a

1857
Ten 10de Januar modtog man Breve i Trapezunt

fra Lircassicn, ifolge hvilke der ikke nylig var fore-
faldet noget Betydeligt der; Bintcren havde standset
Eircassiernes Foretagender.

Efterretninger fra Svrien melde, at Ibrahim
Pascha var afgaact til Kairo.þÿ �Et i Syrien op-
daget StecnkulS-Lager lovede godt Udbytte.

Af Breve fra Alerantrien, indtil 21de Januar,
feer man, at Staden rigtignok var fri for Pest, men
at der i Lazarettet endnu forekom nogle Tilfcelde.

Englcrndcrne synes at ville opgive Skibsfarten
paa Euphrat og overlade deres Skibe til det ostin-
diske kompagni. Derimod har Paschaen af ZEgvpten
udstedt Befaling til at opkjebe endeel HandelSstibe,
for dermed at drive Handel paa det rode Hav.
Planen med en Jernbanes Aalceggelse fra Ene; til
Kairo er endnu ikke opgivet; de for samme bestemte
Icrnstinncr ere allerede ankomne fra England.

bina.
Kantoner « Tidenden indeholder Beretning em en

mcrrkclig Sotrcfning, som den brittiste Lieutenant
Elliot med en eneste Kanonbaad, der forte een Ka-
non og et Par Karonader , samt havde en Bescet«
ning af 43 Mand , bar leveret mod 26 malaviste
Soroverbaade, hvoraf hver Baad fsrte 40 Aarer.
Bed de to forste Skud, Lieutenant Elliot gjorde,
var han faa heldig at stydc baade den forste og an-
den malayiste Anforers Baade i Ouas , saa at de
ojeblikkeligt sank; da de andre faae dette, toge de
stvndsomst Flugten. Elliot forfulgte dem saa ivrigt,
at han fik Lejlighed til at give dem 62 Kartcetststud.
Ten engelste Kanonbaad havde to Dode og tolv
Saarede.

Lndcnlmidlke Eflerrclningrr.
I Horsens ere i Aaret 1836 copulercde 29 Par;

fodte af Mandkjon 54, af Ovindekjon 63; ialt
117; (deri indbefattet 5 Dodfedte af begge Kjon)
tode af Mandkjon 47, af Ovindekjon 49; tilsammen
96; altsaa 21 flere Fodte end Dode. (H. Av.)

Kjobenbavn , den 9de Marts.
Til det i denne Tidende Rr. 12 og 32 betegnede

nyttige Oicmeed har Hr. Agent Sch.wing tildeels mod-
taget. tildeels faaet Lovte om at erholde ak Hr. Stud.
juris JonaS Hallgrimsen i Kjobendavn 20 Bind,
og af Assessor i den Kongelige islandste Lands-
ovcrret, Hr. I. Johnsen i Kolding, 30 Bind Boger.

Hr. William Ackers, Kjobmand » Earaccas, er ble-
ven anerkjentt som Kongl. Danst General - konsul
for Republikken Venezuela.

Til Stokholm ankom t forrige Aar 2 danste Skibe,
begge med Ladning fra Kjobenhavn. De udgik igjen
med Ladning, det ene til Kjobenhavn. det andet til
Newyork.



XU WarfrilU anfom i forrige Hat 15 danfl« Skib«,
hvoraf 12 med Ladning, ncmlig 3 fra danfle, 9 fra
frrmmrdc Havn«. Ved AarctS Slutning laae endnu

5 der i Havnen. Af de udgaaede vare 4 »ed Lad-

ning , de svrige ballastede, til fremmede Steder.
Til Memcl ankom i forrige »ar 23 danfle Skibe,

hvoraf S med Ladning, nemlig 2 fra «j»benhavn,
3 fra fremmede Steder. De afgik samtlige med Lad-

ning (1 med den indbragte Ladning) nemlig 2 til

Kjvbevhavn, 20 til fremmede Havne.

Sjobenbavn, den 9de MartS.

De faa Nyheder, de med Posten i Morges Kl. "i
ankomne Tidender indhold«, er« folgeode.

/rankerig. þÿ �I Deputerede - Kamrets Mode
den 28de f. SJ. gav DisjunctionS-LovenS Debatte-

ring Herr Dup in Anledning til en Tale, som de

uafhængige Journaler kalde mesterlig, þÿ ��J�o�u�r�n�a�ldcS

Debats" udmarket, og þÿ ��l�e�P�a�i�r�"og þÿ ��J�o�u�r�n�a�lde Paris"
flet. Ved LovenS Belysning bemcrrkcde Hr. D u p i n, at

selv de dygtigste, charaeleerfastestc Mornd bleve, naar
de stilledes for saregne Retter, forlegne og usikker, ,

da disse Domstoles Ratur ikke gav dem nogen be-
stemt Maalestok for, hvad de kunde vente stg af dem.

Bed denne Lejlighed omtalte ban ogsaa Marschal
Rey S Proces, hvem han dengang, tilligemed begge
verryerne havde forsvaret. Denne Sammenstil !
liag forekom Herr de L'ospoe, en Reven af Mar- i

schallen, memmelig. þÿ ��A�l�d�r�i�gþÿ �tilraabte han Ta-
leren þÿ �har Marschallen viist stg svag. De burde

dog »ede, at han har afbrudt DercS Forsvar, fordi
De vilde anfore en Forsvars-Grund , som han an-

saae for uforenelig med stn LErc. Hedder bet , at

vise stg svag?" þÿ �Da han angrebes paa denne
Maade indlod Herr lupin sig paa en videre

Droftning af hiin Eags endnu omilridtc Gang. þÿ �

þÿ ��B�l�a�n�d�tde ForsvarS-Grunde, som jeg vilde gjorc
gjeldcnde for Marschallen, þÿ �sagde han þÿ �var ogsaa
den at Marschallen, sodt i Saar-Lon.s, der ved en

Tractat af 20de November 1815 var aftraadt til

Preussen, i Forsvarets Ojeblik ikke letnger var Fransk-
mand, og altsaa ikke kunde dommes af sranste Dom-

stole. Men da jeg erfarede, at Pairs-Rettcn ikke vilde

tilstede mig Udviklingen af dette Defensions-Pnnkt,
og at den havde beflmtet, bestandig at afbryde mig,
naar jeg kom tilbage til de nyeste Traktater, opfor-
drede jeg Marschallen til at forekomme PairS-Retten
og heller aldeles at afbryde Forsvaret, end tillade,
at samme blev bundet og af og til afbrudt. Dette

gjorde Marschallen, idet han raabte: þÿ ��H�i�d�t�i�lhar
Forsvaret syntes at turd« bcvage sig frit; men jeg
marker, at man nu begynder at indskranke det. Jeg
takter derfor mine Forsvarere for dereS helhjertede
Anstrengelser; men jeg beder dem at hore op, da jeg
heller flet iffv »il Vare forsvaret , end forsvaret paa
en ufri Maade. Tvertimod den ved Fordrag lovede

Sikkerhed er jeg anklaget, og dog vil man forbyde
mig at hendolde mig til hine Fordrag. Da gjor jeg
heller som Moreau; jeg appellerer til Europa og
Efterverdenen. Som Franskmand har jeg ievrigt
levet og vil do« som Franskmand!"
þÿ �Ef»er »t Hr. Dup in havde talt en Time om

DtsjnnctionSloven, syntes han udmattet; man op-
fordrede ham til at hvile. Han bad om Tilladelse
»il at turde ende sit Foredrag. Han talte derpaa
endnu halvanden Time, og det over Lovudkastets
enkelte Artikler, hviS Utilstrækkelighed han sogtc at

vise. Dermed udfyldte hgu den hrle Rest af Modet.
Diskussionen »lev derpaa udsat til den folgende Dag.
þÿ �Under 7de f. M. er der ved Herr BoiS le

Eomte, mellem den franske Regjering og den por-
tugisiske flnttet et Fordrag, der fastseetter Betalings-
»aaden af den Skadeslvsholdelse, som Portugal er

fraufte Borger« styldigt for de Tab, de under Don
Miguels Regjering have lidt i hiint Land. Man
erindrer, at i Aaret 1831 maatte den franske Flaade
i Tajo give disse Fordringer Eftertryk; de fastsat-
tes til 80,000 Franker. Til Sikkerhed for samme
fvrtes tvende portugisiske Krigsskibe til Brest, hvor
b« endnu ligge. Ru har den portugisiske Regjering
prersteret denne Sum i Skatkammer-Beviser, fattig«

om 8 Maaneder og sener,. DiSse Beviser, der bare
Renter fra 7de Februar, ere hidindtil blevne rigtigt
indleste, hvorfor de ogsaa anse,s som Betaling og
ville have hine tvende Skibes Tilbag,givelse til Fvlge.
þÿ �Underprsrfecten i vayonne, Hr. Poultier, er

blevet afsat, fordi han havde givet Hr. FrancheS-
sin, Don Earlos's Agent og Hr. Ouvrards
ASsocie, et PaS til Iruo, hvorover den spanste Re-

gjering og det brittiske Gesandtstab havde klaget. Som
Hr. Poultter's Eftermand betegnes General-Po-
liti-Eommissairen Henaut.

Spanien. þÿ �Efterretningerne fra Madrid naae
til den 21de f. M. ; Frvg'cn for et Besog af La-
brera var endnu ikke forbi. Der var fra Rord-
Armeen hidbeordret 2000 Mand til Madrids Beskyt-
telse, og General Rarvaez havde faaet Befaling
til, ligeledes med sin Division at marschere frem fra
Cuenca. þÿ �I Valencia havde de carlististe Bander
atter vundet nogle Fordele. þÿ �Nord-Armeen forholdt
sig endnu ganste orkcsloS.

Til de Flere , der have paatankl er Museum, der

engang i Tiden stinlle oplage i sig den slorre Peci
at Thorvaldsens Mcflcrvsrker.

?lt herdre hen sande Fortjeneste er vistnok skjsnl, cg
den Ration, der kold eg ligegyldig undlader dette, agter
stg ikke selv. Hver rimeligt da, at de dan,le, hvis Selv-
foleise, ved de as Hans Majestaet Kongen stj ankede Pre-
smdstalstaender , nu fremfor tidligere svneS vakt, fole
Trang til ej blot i Tanter cg Ord , men ogsaa i Gjer-
ningen, at loegge for Dagen, hvor bojt de vide at skatte
dereS Landsmand Thorvaldsen , saa riig paa Fortjeneste.

Men i det I staae i Begreb med at fremkalde denne

Hader, erindrer Eder da »el, at denne is»lg« SaqenS
Natur, ikkun b»r, ikkun kan grunde sig i subjectio Hen-
seende i EderS Selvagtelse, i cbjeeliv Henseende > Man-
dens Fortjeneste. I have eg bor kun have til Henfigt, j
at lagge EderS Agtelse, EderS Taknemmelighed for Dagen, !

eg Glade herover bor vare den eneste Fslelse, hiin Ht-
tring fremkalder hos dens Gjenstand.

Have I anden Hensigt, eller sttre I EderS Agtelse
saaledeS, at man i det mindste kan avne Mueligheden
heraf er det galt; men »arre er det, og EderS Hank-
ling indeholder intet Hadrente, naar I udtrvkkelig ud-
have denne Hensigt saaledeS, at den ej kan misforstå ieS,
naar I offentlig omtale, eller lade omtale, at det Mu-
seum I vilde opfore, er bestemt til e> alene at opsatte
i sig, hvad I alt have fra Mesterens Haand, men og-
saa til at modtage alle , eller i det mindste den storre

! Deel af dennes ustatteerlige Kunstvarker, hvorover han
endnu kan disponere, naar Z, stottende Et« til et þÿ �

forsaavidt PublicUin »eet þÿ �tom' eg usandsynligt R'.'gte,
forkynde, at Thorvaldsen mueligen har i Sinde at test«-

i mentere Eder sine Skatte. þÿ �Hvilken Tanke maa en

| saadan Attring af EderS Agtelse fremkalde hos den Paa-
gjeldende, i hvilken Forlegenhed kaste I Ham, i det
han enten maa lade Eders Tryqleri upaaaztet , eller
imod sit Enste feje sig i dens Fordring. þÿ �Ved sin
Kunst har Thorvaldsen forlangst, selv i det Zilfaelde,
at han bestandig havde levet ib'andt Eder, stemplet sig
til Verdensborger. Verden har han forherliget ved sine

! Mestervaerker. Hele den civiliserede Verden beundrer
ham. Fra denne maa , cg vil hans Herder udgaae.
Hvor rimeligt altsaa , at han ej vil unddrage den, hvad

han gav, at han ej paa en Udkant af denne Verden
v,l henkast, sin Rigdom, ej opdynge den paa »n E, der

isolge sit Eliina »ildeelS kun kan besogeS den halve Deel af
Aaret, i en Fastning, der stedse er udsat ser et odelag-
gende Bombardement. þÿ ��IRom er min Storhed sodt,
der udviklede sig min Kunst, der ble? >ez Verdensborger,
der tilbragte jeg den storste Deel as mit Liv, der v«l

jeg eee. I Rom, ler alene ved sit Elima hvert Aar lok-
ker Fremmed, i Hobetal til at besoge denne, den gamle
Verdens Hovedstad, der staae mine þÿ �Nutidens þÿ �

Mestervcrrker ved Siden as Oltidens, der stal de for-
blive." SaaledeS tanker han maastee, cg udforer han
denne Tante, hvad vil da Verden domme cm Eder cg
Eder« Museum.

Men antage vi endog at Thorvaldsen virkelig vilde

stjivnk, Danmark sine Skatte, vilde da et Museum vare
et passende Sted til disses bestandige Opbevaring? Vilde
coleSsale Statuer, bestemte til at fcrfljonne en eller an-
den stor PlatS, »ild« Arbejder, bestemt, til at pryd,
store Bygninger i en betydelig Hsjde, og beregnede her-
paa, i et Museum udfolde sig for Ejet i dereS hele
Storhed? Og dette uanseet vilde det at opfor« et Mu-
seum , som det paatankte til 2þÿ �300,000 Rbd., for et

saa lidet Land som Danmark, ikte »aer« at drive Afqu-
deri med Kunstnerens Arbejder? Bilde detlo ikke »aer«

stedmoderlig at behandle alle de »srige Kunster, ja selv
andre beromte Billedhuggeres Arbejder? Vilde, dersom
man troer Ejeblikket kommet, et National-Muieum, hver
Thorvaldsens Arbejder maatte indtage den storr, og bedre

Pladt ikke »arre at foretrakk«? Skulde der ikke kunde
findes en alt bestaaende Bygning der for en langt ria-
gere Summe lod stg indrette dertil? Bilde Kunsten i
alle sine Gren« ikke paa denne Maade bedre fremmes?
eller vilde man ikke med en mindre kapital kunne ind-
rrtte en lukket offentlig Promenade, som »i saa meget i
dette vort nordlige klima maa savne, hvor Mesterens
Barker kunne henstilles, og hvor Enhver med Lethed
vilde sinde Lejlighed til at beundre dem? þÿ �Men selv
i det Tilfalde at man stulde sinde disse SporgSmaal
vel begrundede, »illader jeg mig, »ndstjondt man strap
i Indbydelsen har sogt at forekomme fligt, endvidere at
yttre: er det klogt, er det fornuftigt i et Ejeblik, hvor
vi Alle tor haabe, at det nye Liv, der atter, besjaler det

gamle Danmark, vil fremkald« Handel og Industri , og
derved Velstand, at I forst, cg fremfor alt henlede
Virkningen as dette Liv paa Kunsten? Er det ikke som
om en Mand, der har Haab em, ved Flid og Strab-
somhed og isar »ed god EcoNein«, at see sin trangende
Stilling forbedret, strar i det blotte Haab herom »ilde
sorg« ser en pragtfuld Paakladning og fer oedle Stene.
Er det klogt paa en Tid som denne, hver tusinde For-
flag deels alt ere fremkomne, deels, saa tor »i haabe,
endnu stedse ville fremkomme, men som fer en stor Deel
netop strande paa Mangel as ?Evne til at udfore dem,
paa en saadan Tid, at opfordre til en hvilkensomhclst
overordentlig Anstrengelse i en Retning som den paa«
tankte, hvor den reelle Nytte, mildest talt, er hojst tvivl-
som og det paa en Tid, hvor Ståenderne og med dem selv
Enkelte af dHrr. Indbydende til Museet, have erklcrret
at llndersaatterne ikke kunde baere stere Skatter.

Vel har man udbavet, eg det vistnok med Grund,
at stat en StatS Velstand fremmes, maa ikke alene Re-

gjeringen, men ogsaa Borgerne, uashangige af hiin, ar-

bejde til dett, Maal, eg det ved at ferene sig cm »ed

samlede Krast, r, at flabe snart denne, snart hiin nyt-

tige Indretning , cg man Har med Rette anfort Eng-
land som et lysende Erempel Hcrpaa. Men derved
turde bemarkeS, at England i saadanue .»oreninger
saa godt som alene har Havt let absolut Nvttige for
E je, cg det fremfor Alt paa den Tid, da det« Velstand
endnu var i sin Fodsel. Lad Danmark, der endnu end

ikke har undfanget, forholds?,is harve sig til en lignende
Velstand, da maastee vil det virre Tid, og selv da var
det ikte umuligt, at der kunde finde« Tvivlere.

Vel Har Professor Clausen, der i saa H-j Grad for-
tjener vores AlleS Agtelse, maastee mindre vel overlagt, ud-
talt det Enste, at de, der naegte at give dere« Stjerv
til Museet, cg ej heller tante paa at ofre denne paa

Firdr, landets Alter, i det mindste stiltiende stulde gjore
dette. Men her maa erindres, deels at den Tid endnu

neppe er forhaanden , hvor det »ilde vaere tilraateligt
umiddelbart at bringe aadrelandet et faadant t.ffer,
deels al Saadanne inaastee kunne tilbageholde dere«

Skjerv , , den Fcrudsalning , at den Tid meget vel

kunne komne, hver en ny -skat kunde vorde u.streven,
þÿ �Muligheden heraf Have Ståenderne forudsat , þÿ �og
Hvor de altsaa nodtvungne maatte -bringe Staten et

Offer, cg hvlid berettiger til forsaavidt at paalagg« disse
Tavshed ; deels at Borgerne meget vel kunne nagte
at cffre dere« frivillige Skjerv saavel til Fadrelandet
fem til Museet , og dog virre fuldkommen berettigede,
ja forpligtede til at yttre sig, da le maastee med Foje
kunde ans,« det ser meget Hensigtsmæssigere i Fcrdin-
helse med en Mangde as dereS Medborgere, ved Hun

Skjerv at fremme en eller anden nyttig Indretning,
hvoraf Fordelen þÿ ��a�r�m�e�s�tstulde titllyd, 5em selv, men

hvoraf dog Staten, uden at dette var paatankt, inlirecte
vilde nsde Godt.

Professor Elausen har endvidere villet, at de, der

Hellere anvende dere« Skjerv t.l Ferlvstelser. istrdetsor
til Museet, ligeledes stiltiende stulde gjore dette. Men

her indseer jeg ikke andet end at te. der ikke have den

hoje SandS ser Billedhuggerkunsten,- men maastee iatt.

Naturens Mesterværker ever Kunsten«, eller sind« en

stirre . en adlere Nydelse i at see et godt Stykke op.

fort paa THeatret, i at horr en god Concert :c>, og hertil
udgive dereS Penge, i samme Grad maa, var, berett,-

atlt til at danne Proselvte" for dereS Anskuelser, fem

dHrr. Indbydende til Museet for dere«. - «' denne

Mening sones i det mindste þÿ �ta man dog engang

har fremstillet England som Erempel - den beromte

Englander Johnson at have vaeret, da han, med Hen-
syn til ,t paatankt Maleracademi, offentlig vttrede. at

han ikke kunde begr.be , hvorledes det var muligt » en

saa hoj Grad at interessere sig for et saadant Institut,
I þÿ �eg det turde maastee ikke vare lange , forend der

iblandt cS findes Mand. der med Henfvn til det paa-

tankte Museum ville vove at udtale noget Lignende,
1 naar forst en h-jere Grad as Selvstændighed udvikler
. sig, naar den salst« Undseelse forstummer, naar den

slavist« Eftersnakken ophorer. /.
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Vel Kongelig« Theater.
»sten opfor«: Henrik og Vrrnille,
e; derefter: Gnke.iS Mand. stystsrtt i l »et. »il Slut

: Syv militaire Viger. «-"»evtll, t »ri




