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havde forlangt Tilbagetagclseu af alle Finantslovene,
selv den af Deputerede-Kamret med en Majoritet af
100 Stemmer voterede vigtige Lov af Hr. Ducha-
tel om de offentlige Arbejder. Disse forunderlige
Fordringer have tillige beviist, hvilket dybt Svalg,
der adsiillcr de Mands Anskuelser, som man haabcde
at kunne forene i et og samme Cabinet. I Aften
vide vi endnu Intet om Forsog paa at danne et
nyt kabinet." þÿ �Man synes altsaa atter at ville
gribe til de Doctrinaire; i det mindste melder þÿ ��T�e�m�p�s�"�:
þÿ ��H�e�r�t�u�g�e�naf Broglie var i Dag Kl. 2 paa Slot-
»et, for at give Raad over Tingenes n uvarende

i Stilling. Samtalen varede sårdeles lange.þÿ �Dernast
i fulgte Hr. Guizot."

Bed denne vedvarende Uvished i kabinettet gaacr
det ikke meget bedre i Kamret; ogsaa dette verd ikke,
hvad det sial foretage sig; i Dag blev saagar lange
diskuteret om man siulde foretage den til Dags-
ordenen horende Lov, eller om man uden videre siulde
udsatte Modet. Kamret besiuttcde imidlertid, at det
vilde blive forsamlet, og diskuterede derpaa Loven
over Sjalssyge med ligesaa liden Opmarksomhed som
i Gaar.

Tyrkiet.
iLonstantinopei, den 13de Marts. þÿ �I .Trkwimi

Wekaji" laser man: þÿ ��D�e�nhidtilvarende Livlage
hoS HanS Hojhed Sultanen Abdell-Hakk Ef-
fend is mcdicinsie Kundsiaber og Duelighed cre rig-
tignok utvivlsomme, men nu, da den i sin Opkomst
varende storherlige Lage-Anstalt og samtlige Mil»-
tair-Hospitaler »attes under Bestyrelsen af Over-
Lager af den mnhamcdansie Tro, er det deelS af
den Grund, decls formedelst andre, i »'amme Ojemecd
besiuttcde hcnsigrsmassige Indretninger blevet nod-
vcndigt, at den forste Livlages Embede ligeledes
bringes i en anden Form. Da nu den hidtidige
Directcur for den chirurgisie Anstalt, Ahmed Red-
ebib E f f c n d i , fra Grunden sorstaaer Lageviden-
skaden og hans Duelighed er ancrkjendt, har HanS
Hojhed overdraget ham det vigtige Embede af en
forste Livlage tilligemed en Lhodschas Rang af Ti-
vanet. Ten 18de f. M. er han hojtideligt blevet
indfort hos den ho»e Port og har modtaget Tegnet
paa en Embedsmand af tredie Rang."

Med de sidste Tartarer fra Kurdistans nye Gou-
verneurS. H a f i t z P a sch a s Lejer, erc Efterretninger
indlobne, ifolge hvilke Gouverneuren bestraber sig
for, ved forsonende Forholdsregler at fuldende Kur-
dernes Underkastelse. Siden Amnestiens Forkyn-
deffe havde han forstorret sin Armec fra 60,000 til
7t,000 Mand. Mange Kurder tråde med Baaben
i Handerne ind blandt hans irrcgulaire Tropper, og
Resten as de fjendtlige Kurdestammer vil snart staae
gansie forladt.

Pcnge-Erisen er steget paa en foruroligende Waade;
Grunden hertil er isar folgende : Den sidste Rest
af Eontributlonen til Rusland har Porten, som be-

kjcndt, betalt i de, siden Aaret 1808 pragede slette
tyrkisic Myntsorter , cg ikke som tidligere i Durater.
Hr. von Buteniew, som endnu har flere Millwner
af flige tyrkiske Myuter mellem Handerne , seger ar
realisere dem. og Mynt-Directeuren har derfor ingen
Interesse ved at udstede bedre Myntsorter og saa-
lcdcs standse Eourscns Tilbagegang, da de nu alle
vandre til Hr. von Buteniew. Dette System har
en sergelig Indflydelse paa Handel og vandel; der

hersier en ubesirivelig Bestyrtelse, og man bestormer
Mynt-Dirccteuren, at han ved en eller anden For-
holdSregel sial standse dette Uvasen,

Egypten.
Fra Alerandricn haves Efterrctoioger indtil de«

22de Februar. Mrhmed Ali var endnu ikke
kommet tilbage fra Rejsen til HanS Bomultsxlan-
tager i Over« LEgyptcn. Under hans Fravårets«
gik Salget af Bomuld rast fra Haanden i Aleran-
dricn; hver Uge affattes heuvcd 600 Baller til
endnu bedre Priser end i Marseille. Dette an-
seer man for en kunstig Manovre af hans Agenter.
Imidlertid var det ojcnsynligt al en Handels-Srise
narmcde sig, og en Penge.Erffe havde allerede ind-
fundet »kg. þÿ �Ibradim Pascha, som sial have
brystet sig mod de fremmede Eonsule? t Kairo -med
sin Arinee paa 50,000 Mand Infanteri og 8000
Mand Eavalleri, svneS ikke at hylde sin Faders
AndlingSplan med PrindS AbbaS Mirza, sijondt
han ved sin Ankomst behandlede denne PrindS paa
en meget broderlig Maade. Man vil vide al han
har fraraadt sin Fader, langer i Sonstantinopcl at

lagge vagt paa SporgSmaalet cm en Auerkjendeise
af hanS FamilieS Arveret, og i Spog skal ban bave
sagt til en Eonsul: þÿ ��v�o�rArveret, det er min tap-
pre Har og mit Svard." Under sit Ophold i Kairo
fortsattcr dan virkelig Rustningerne som midt i Kri-
gen. ArsenaletS Embedsmand have ikke alene faaet

f deres Tilgodehavende, men erc endog paany tagne i
Sold. Disse Rustninger erklareS af Rogt« at »are
bestemte mod Tunis; men det synes tvivlsomt, o«
Sultanen vil give sit Minde til at Tunis erobres
af Mehmed Ali; denne sidste har tilbudt sig; meu
PorlenS Ministre raade neppc dertil.

' 4

America.
þÿ ��T�i�m�e�s�"meddeler svigende Efterretninger fra Merles:

þÿ ��D�e�n�n�eRepublik er endnu bestandig i den sivrsie
Bevagelse og vil sandsynligviiS i flere Aar forblive
i samme Tilstand. Bustamcntt. Sta. Anas
personlige Fjende, staaer nu i Eprdseu for Forrev-
ningcrn« og har, som man forsikkrrde, truffet mauge-
haande Forholdsregler, for at dindre den fangne Pra-
sidcntS Tilbagekomst. Eta. Ana er om Bord paa
et nordamcricansit KrigSsiib afgaaet »il vera-Lruz
og vil af alle Krafte? bestrabe sig for, atter at viode
den Indflydelse, han i saa lang Tid har »varet i ve-
flbdelf« af; det er markeltgt nok at hau nu vil kusi

M 90.

»oli, »in
Hans Niajeftaot Rongen har i afvigte ;ar

havr vederqvaoaende Ssvn, og Allerbojstfammeo
befindende er »om i de »enere Dage.

Rongens palais. den 15de ?lpril 1837.

Adcnlandlke Etterretninger.
England.

Fondon, den 5te April. þÿ �Paa RlgetS forsijelligc
Skibe for Forbrydere fandtes den 1ste Januar d.
A. 2202 Fangcr ombord. Z Lobct af forrige Aar
trt 3851 Domfaldte ferte til Ry -Syd Wales og
vandimcns Land.

MistreS Fitzherbert, som i den sidste Halvdeel
af Georg III.S Rcgjering indtog en hoj Stilling i
Selskabet og ned den almindeligste Agtelse, er dod
i Brighton. Hun opnaacde en Alder af 8l Aar
og endnu i hendes sidste Dage bemarkede man Spor
af hendes engang saa heft priste Skjonhcd.

þÿ ��M�o�r�n�i�n�gPost," der rigtignok er en noget tvivlsom
Kilde, melder i Dag, at en heftig Tvedragt har rejst
sig i Ministeriet, og at Lord Palmerston befinder
sig i en saa direkte Opposition til flere af sine Eol«
leger, at der siet ikke er at tanke paa nogen For-
soning. Talen sial nemlig vare om Afgjorelsrn af
det Sporgsmaal, cm det maatte vare hensigts-
maSsigt eller ej, betydeligt at forstarke det EorpS
Marine-Eoldater, der staaer i Spanien, hvorved der
kunde bevirkcS en afgjort Jndflndelfe paa Borger-
krigens Gang til Bedste for Cbristinerne; Lord Pal-
merston havde udtalt sig for det Forste, de fleste
af hanS Soklegcr for det Sidste. Mod Slutningen
af sin Artikkel tilfvjer iovrigt þÿ ��M�o�r�n�i�n�gPost," at
Lord Palmerston, som forst havde v»ret meget
bestemt i sine Paastande og Fordringer , dog
havde opgivet sin Anflnelse, da han markede at
hans Paastaaenhed let kunde koste ham HanS Embede.

Frankerig.
Dario, den 5te April. Der er endnu i Dag in-

tet kabinet. I Libet af Gaarsdagen blev holdt
flere Eonfcrentser mellem Medlemmerne af det som
det syneS dedfodte Molo-Soultske Ministerium;
men ved disse viste sig stedse sterre MeningSfor-
sijelligheder over enkelte Sporgsmaal. þÿ ��J�o�u�r�n�a�ldu
Eommerce", þÿ ��M�e�s�s�a�g�e�r�"�,þÿ ��C�o�u�r�r�i�e�rfrancais", þÿ ��J�o�u�r�-
nal de PariS" meddele flere Enkeltheder over disse
Samtaler og Underhandlinger, men de trt af ringe
Deeltagclighcd. .Journal de6 DebatS" meddeler Hoved-
sagen i Folgendc: þÿ ��D�e�nministerielle Sammenstilling,som vi i Kaar omtalte, er i Dag gansie blevet op-
givet. Afteubladcne ttlflrive Marschal Eoult dette
Resultat, som havde forlangt Tilbagetage! sen af
Apanage-Loven, og Hr. Humann, som desuden
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flotte sig paa del foed ral'stifle Parti, som han for
fa Aar siden siyrtebe, og Præst« .Partiel. hvis
Beskytter og Forfægter han endnu for faa Maane-

der siden »ar. nnderstotter au han< Modstander,
Vustamevte. Maaskee har Eta. Ana paa sin
korte Rejse gjenncm de forenede Stater lær? at fatte
Ordenens »g Frihedens Priociper, der i faa lang en

lid have sikkret de forenede Etaters Rolighed. T>et

er vanskeligt at afgjore, hvUke Udsigter, han har t
Dterko »U et heldigt Resultat, da alle fra himl Laud

wdlobende Efterretninger ere af en modsigende Ri-

tur. Imidlertid svncS tet vist, at Sfterretningen om
- Haas Befrielse har vakt den storste Enthustasnie. Rig-

tkgvok kjendte man ikkeBetingserae, under hvilke Tera«
åerne havde stsænkrt ha« Friheden ; man vrdste ikke,
at den forste af disse Betingelser er det L»vte , ikk«

alene ej at foretage Roget mod den uve Republik,
Teias's Uafhængighed, men endog at anvende sin
hel« Indflydelse paa at bevirke Anerkjendelsen af
dens Uafhængighed, let Oftblik. han ankommer,
»il for ham være ,t critisit Ljcblik. Lader man ham
komme i L«n», synes hanS Indtog i Merico utvivl,

somt. Oglaa er den Modstand, han« ivrigste Til.

dænger og en af hans Slægtning,. To ro, har gjort
mod den nuværende Regjcrmgs Befalinger, af den

skorste vigtighed for«»a. Ana. T oro er Provind,
se« Vera-Eruz's Gouvernenr; man vilde tage denne

Post fra ham og betroe den »il en Mand, paa hvem
«an kande stole; «cn Toro har holdt sig paa sin
Post og »il vden Tvivl blive lange nok i Provind«
sen til at kunne understottc Eta. Anas Vandgang.
Midt i disse Bevægelser og denne Borgerkrig . der

true Merico, vil TcraS meer og meer kunne befæste
fin Uafhængighed. Bel er en mericausk Hær under

Bravo rykket frem indtil MatamoraS, og tfolg, de

sidste Efterretninger stal Bustam en te endog have
i Sinde, selv at overtage Cowmandoen; men sand.
synligviiS vil han kun gjere dette Skridt, foratvær,
forberedt paa de Begivenheder, der ikke kunne ude«

blive, saasnart Eta. Ana har sat Foden i Vand.

Lykkes det denne at faae Overmagten, da vil han
fvreflaae Forholdsregler til, enten at anerkjende TeraS
for en uafhængig Stat, eller at aftræde det til de

forenede nortamericanste Etater, saairdeS paastaaer
«an t det mindste lvde de af ham givne Lovter, der

syueS lidet skikkede til at retfærdiggjort den Parallel,
uegle Blade have villet drage mellem ham og Re.

guluS. Le allernyeste Efterretninger lade iovrigt
ingen Tvivl tilbage, em et heldigt Udfald af hans
Planer. Paa Efterretningen om hanS Frigivelse har
Regjcringen i Merico paabudt almindelige Ho, tide«

ligheder. Man ventede ham til Hovedstaden midt i

Februar. Ry« Balg af Regjerings « Embedsmænd
skulle da sinde Sted, og sandsynligvas vil han atter

blive valgt til Republikkens Præsident.«

, IndentandiKe Efterretninger.
Nibe, den llte April. þÿ �I Lover dagS, hcnimod

Aften, hendtrS dcn Ulykke, at et ungt Menneske, som
kjorte Post mellem Ribe og Tender, væltede i Rær«

heden af Hordro, en Miilsvej herfra, l en Grevt,
hvorved han selv tilligemed tvende Passagerer kom
under LæSset. Postkarlen og den ene PaSsageer fandtes
qvalte (hun stod paa Hovedet i Krovten), og den
tredie Person blev bcvidstleS og noget forflaact ind-

bragt til-Hr. I. Rielseu i Herbro, og ter bragt til-
lkv« igjm. (Ribe Av.)

KjsbenKavn . den 17de April.
I Kaar Formiddags afsejlede fra Rheben til Best-

mdren LrlogSbriggeu Et. Ian, under Eommaudo
af Cavitainlieuteuant Holsteen.
þÿ �Ten 5tt April er der tillagt tvende af Stadens

;« Mænd, Agent og Grosserer E.E.Busch, Ridder
af Zvancbrogen, og Silke«, Ulden- og LærredSkræmmcr

Z. S. Lund, allrrhojeste Ordre til at indtræde som
Medlemmer af den administrerende Tirection for
Ljobeahavns Fattigvæsrn.

Ledigt t?u,bede.
Under Ken eral - Toldkamm er« og vom

»crce-vollegitt: Eontrolleur-Tjenesten paaSvlt,

hvis Indtægter udgjerc V50 Rbd tilligemed Embeds«
bolig imod en aarlig Huusleje af 113 Rbd. V p.

Befordringer og Afgang.
Under det danske Sancellt: Men 1ste April

,r ordineret Satcchet ved Helliggejstes Kirke t Kj»-
benhavn, I. H. B. Paulli, bestikket til Slotspræst
paa Shristiaosborg Elvt; den Sle: Anditeur ved Liv«
jægercorpft«, Z>. F. Feddersen, »il Medlem af den
administrerende Tirectioa for sk,»bmhavnsKanigyæsea.

Under Rentekammeret: Te« 11te MartS
er Lontrolleur ved StatSgjældS-Hovedkassea i Kje-
benhavn, Secretair P. Kl, in, udnævnt til virkelig
Kammerraad; dcn ZOde: hidtilværende Fuldmægtig i
Kammerets flesvig-hvlsteen-lauenborgste Lancclli, K.
Grothuf.n, til Kammersecretair for bcmcltte Kammer«
cancelli.

Under Tirectionen for Universitetet og
de lærde Skoler: Tcn 8de April er Bcstyrer af
det lærde Universitetsinstitut i Fredericia, E. P.
Rosendahl, bestikket til Rector ved Rykjebing Lathe-
dralstole. svoll. Tid.)

L» Bemærkning
i Aiilrdniiig af Thorvaldsens Muieunr.

Et Brev, datcrct den 18de Mails, der i disse
Tage i Udtog har været mcddeelt i flere af vore
Tagblade, underretter oS om, at Thorvaldsen ikke i
levende Live har givet , mcn ikkun ved Testamcnt
stjcnket Tanmark sine Kunstsager. Bi blive saaledes
forst »ib HanS dodelige Afgang Ejere af diSse, og
det kun i det Tilfælde, at Testamentet ikke imidler-
tid forandres, hvilket þÿ �om end ikke sandsynligt þÿ �

dog stedse ligger indenfor Mulighedens Grændser.
Under diSse Omstændigheder vil det have gode Bejc
med Opfor,lscn af Museet, og vi kunne þÿ �i Hen-
hold til vor, (E. F.'s) Bemærkninger om dette i den
Bcrlingfle !>d. Rr.78f.b. A.þÿ �ikke undlade atlykonste
Publicum, da der nu er givet det þÿ �hvad vi for
Thorvaldsens Skyld tor haabe , flere AarS Puste-
rum, og derved Tid »il at forvinde den forst. Skræk,
Brandstatningcn til Museet havde indjaget det.

E. Frtdsch.

<£»> Muaiietarmorkeisen den 20be April.
Tenne Maanc'erinorkelse sorsttommende ZcrSdag vil

blive ledsaget ar sjcltne Omstændigheder. Forinorkelsen
v,i bcgvnde cm Aftenen SI. KH. cg Maanen vil Kl. 7
stige formorket op ror cS. Da Jorden maa staac mel-
lem Solen cg Maanen, fer at frembringe en Maane-
»ormorkelfe, saa stulde Selen da være gaact ned; men
som en Folge as Iortatincsphærens Refracrion ville vi'
saac det mærkværdige Phæncinen at see, at Solen staaer
ved den vestligt Hcrirent, medens Maanen lader sig
formorket tilsyne paa den ostlige. Det sanime Pbæno-
men blev secl i Pari« i .'låret 17.70.

Elterretninger at biandet Jnbhold.
Som el þÿ ��l�i�d�e�n�sZcgn an'oreS: at þÿ ��,�a�nbar floj-

j fet SbatespcareS HuuS, for at fore en Jernbane
derover, og at Husets Ejer forlængst har ombugget det
eneste, endnu tilbagestaaende Træ, som Digteren med
egen Haand barde planret, kor deraf at lade gjore sbake-

s spearste Zobatsdaaser , som stulle bave indbragt bain
mange tusind« Pund Sterling. '

; En sranst Lærd, Herr Marmier, sym ,r Forfatter
tit Breve om Island, har atter fra PanS tiltraat«
en Rejse til Danmark, Rcrge cg Zverrig, tor navn-
Ugen i Kj»benl»a,n cg Stekbelm at fortsætte sineKranst-
ninger ide flantinav.iste Oldsager. As M,»isteren for det of-
fentlige UnderviisningSvæsen bar Herr Marin,er tillige
faaet det Hverv , at gjore sig nojc betjendt med dcn
offentlige UnderviiSninge nærværende Z il stand i dine
tre Riger, og derom al indgive en udrorlil, Beretning.

Den engelste Regjcring bar udsal en Bclonning af
l00,<)iX> Pr. St. fer Opfindelsen ar en Maskine, bvor-
ved man sættes i Sttlnd til ar rense Sehavne. En
Zvdster, Herr Philip Hantsdwr, sodt i Zmevbrucken,
bar nu oprundet en saadan Mastine , eg forpligt., sig
til mel samme ikke alene særdeles hnrlrgt at rense So«
bavne, mel, lcver cgsaa ved samme at gjore saavcl Bas-
fins som Floder paa Steder, hvor de ikte befares, sejl-
bare. Opfinderen onstor, at bvis England eller en an-
den Regjering eller Stad bavle Lvst til at lade en faa-
dan Mastine forfærdige, man da vilde henvende sig til

dam i Paris , ..rat (ko l'Egant Nr. 15 au rnarai« a
l'aria" . hvor ban da efter Forlangende »il begiv« sig
til etbvert ham anviist Sted, fer der at forfærdig« O#-
dellen.

I Lissaboner þÿ ��D�i�a�r�i�olo Gvverno" læser man under
Rubrikken ..Befordringer" Folgend«: þÿ ��E�s�t�e�rerholdt Ind.
beretning fra Retspræsidenten i Opcrto, erfare«, at samme,
steds for Tiden ikke sindet nogen Skarpretter, og ester
Ansegninq as I. N. Simon«, s»m flulte henrettet fsr
sine Forbrydelser , men anholder em denne Post, »ill«
Bi, efter qt bave bort Bore Ministre, og i Felge len
Magt, Eonstitutionen giver Os, benaade bemeldte Si<
mon« mel Livet cg bermed udnævne dam til Skarp,
retter."

I Pompeji bar man i den sener« T,d »ed Udgrav-
nmger gjort strre mindre Fund. Iblandt andre Kjen.
stand« blev ogsaa sunde« en indfluttet Bandkjelel af
Jern, der endnu stod paa Ildstedet. Flere tilstede««-
rende Englændere beundrede det deri »ærende antikke
Band, men blev« endnu langt mere forbavsede, ta de
ved at smage paa det, sandt det fuldkommen vel ved-
Ugebcltt og friskt.

I London kom forleden »n Mand ind i en voutik,
snappede uden Omstændigheder Pengepungen af Haanden
paa en Dame, som »ar i Færd med at tjebe Noget,
streg: þÿ ��H�a�rjeg ikke befalet Dig, at Du ikke stal »job,
Noget", gav bende i Zilgivt en alvorlig Munddast, og
leb i sin Harme ud igjen af Bcutikken. De Omstaaeode
saae medlrdende paa den betuttede Ken«, der saaledes
blev mishandlet af sin Mand þÿ �thi det troede de Alle
ban var þÿ �men erfarede snart, da bun var kommet sig
ai sin Stræk, at Personen aldel,c ikke var hende« Mand,
og at hun flet ikke kjondte til ham. Toven »ar imid
lertid undfluppet.

En ung Mand as god Famile, fem Fed cg fem
Tommer boj, lader sig fer Tiden spille bort i Paris.
Nummeret koster 70 Franker og 4000 Nummere flnll,
tage«. Ikkun Piger og Koner under to og tredive Aar
kunne deeltage deri. Den Bindende saaer ham og 200,000
Franker, eller, þÿ�b ��sde ej qjensidig ssnes om binanden,
dot balvo as Kevinsten.

?et Kongelige Theater.
Z Aften opferes: Formnnder og Myndling, Lystspil;

og Elskovsdrikken. Syngesivkke.
Z Morgen Aften: Eapriciosa, eller Familien fra std»-

boder, original, romantist. burlest Folkecomoedie i i aet«,
med Musik til beksendte Melodier, af Xferr. Overstvu »g
Arnesen. Forcsiillingen er forbi vmlrent Kl. 9j.

Paa Mandag Asien: Ayel og Valborg, original Tra-
goedie i 5 Actcr af Hr. Professor og Aidker Oehlenschllger
floreKillingen er forbi omtrent Kl. Sj.

flleifende.
Xamrstidei .Frederik den eseiie' afgik i Raar Morges Kl

8 til Kiel og Lerne, mcvl-a.cnve: H». Zurchl. Prind« »hri-
stiaa til Slcerig Selstecn Sendcrdorq Glucksdorg med Lagvat.
Baronesse et Talleyrand med 2 Bern. Mouoernanie, I>ome-
Klaver og Eavtpaqr. Åreten Leschlv. Fru Collin. Sand. Tyrol
Lund. Kjedm.rndene Torrleff. Slockmeyrr. Eiegfried, ArnS.
Lolbner. Bocart Secki. Hefte. Bomlivff. Karpele. Bisgaard
?Leis Beneche. ShriKensen, lUluckgad. Sllenberger, Xorn. Tbe-
Krur. Fangner, Xahl. Petersen Berg. Hcyerdahl »g Steen.
Musici Schrumef og Salomon, llhrmaqer Brinck, gonscroalor
Plan, stormand Korreryolt. S Haankoærkesvende: iil Falsier:
Mad. M>:llor, Zfr. Bentzen.

Fijobrnkavns Bors-ours.
ben trte April 1837.

Hamborg 2 M þÿ �» -i-e« tO2|.
Srecie« 202.
Xisconto 4 rSt.
Grettrt solgtes til 12 » 1 /!.
Kongelige Obligationer uden Keuler i vane, a »9
9(lo uden Renter i Sedler » 91.
Ralionaldanks Obligattoner (af La«o-t den 2den Fetr 1820)

rede Selv »V2j k 103.
Tito i Sedler 103j » 104.
Rorste Seeciesedler 181 - 182.
Soensie Sedler 48 « 48 « pr. f Rdlr. Nigsgield.
3 p«l. Sngclste Laan red LBilfen åc Sone. 72 » 73.
Rersie yaan t.l 4 p«t. i Bee. lafHuttet den 2td«Znv< t8»«>

101 k 102.
Xito ti, o i r. e. ttl 4 p«t. tt» » ,02.
Xilo bit« til « ritt. r. S. laf 1 828) »02.
4 r«l. ure Soenstc HpvoiyekkaSs« Odltgat. i Beo. 92 « 92j.
« p«t. uopsiqeliae Rorsic RtqsdanksObligattooer. lydende r»«

Horste Species þÿ � >

4 rSt. Riqsbank- Obligat.. Renten vr. ste Ian. 103 k 106.

Ossicielle Avertissementer.
I Forbindelse med Nationalbankens sorelebige Anntæl-

dels« as 28de Luli s. A., om Udstedelsen as Actiebrem.
betjendtgjoreS Fslgenle:

I . De Aotievæsenet vedkommende Forretninger udferes
, Banken« Eomptoir for de danfle Hæftelser, og
Eomptsirer er beordret, fta Ven bid« Ma, d. >.




