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Tre Krigs- eg Erfarings - Aar havde nu lart ham,
at Tronen ikke kunde sikkres paa nogen fast Maade,
hvis ,kke den Fvrste, der bekladte den, besad store og
ophojcde Anflnels« og Tolerantsens og Forsonlig-
hedenS hojhjertede Sindelag. þÿ ��T�e�n�n�eOvcrbeviisning
þÿ �vedbliv« Pratcndentenþÿ �har foranlediget mig til,
uafladelig at rette min Omhu paa Forfattelsen af
en Grundlov, hvilken jeg er rede til at give Eder,
cg i hvilken alle Eders politiske Rettigheder, det vil
sige. den religiose Trocs og de politiske Meningers
Frihed, sikkret ved PressenS Frihed, skulle fastsattes.
Tette erþÿ �derom er jeg overtydetþÿ �det eneste Mid-
del til at gjore Eode paa det Onde, der odelagger
Landet. I maae allerede have lart at indsee, hvor
bedrageriske den usurpatoriske RegjeringS Lovtcr ere;
forsamler Eder derfor omkring mig, og Lykke stal
vare EdnS Lod; I skulle vare frie, og Alle have
samme Rettigheder; thi jeg vil kun EdcrS Bel-
faid og lover Eder evig Glemsel af alt det, der er
skeet i de sidste trende Odelaggelsens og UlvkkeuS
Aar."

Hvad PratendentenS Proklamation og hanS sene
Hylding af de constitutionelle Theorier ville bevirke,
maa Fremtiden lare. Rarmest syneS dcu bestemt
til en Forlob« for Don Sebastian, som, uagtet
den fattede Bcstutning , til det Bderste at forsvare
de insurgerede Provinds«, hvortil ved Esp arte-
roS store Overmagt en Forening af samtlige car«
lisujke Stridskraft« synteS nodvendig, med en Deel
af sin Har, den 11te d. M. er brudt op fra Er-
nani, formodent'ig til Ebro. Medens Carlist«ne
traf diSsc Foranstaltninger, havde Ehristincrne lige-
ledes fuldendt deres Tilberedelser i St. Sebastian.
Allerede den 5de, Tagen for Esp arte ro 6 Ankomst,
havde Troppernes Generalinspccreur, General Seoa«
n e, mcddeelt cn Tagc befaling fra Generalen cn chef,
i hvilken paa den i flige Documenter sadvanlige stor-
talende Maade Fjendtlighedernes narforestaaeude Ud-
brud og CarlisterneS Tilintctgjorelse forkyndes, og
der loves hver Soldat, som vil tage Deel i den sejr-
rige Kamp , et ZEreSkorS med den Indflriyt: þÿ ��F�a�d�r�e�-

i landctS Befrier!"
Fra Catalonien, hvor Dronningens Tropper paa

»engang maae kampe mod Carlisterne og mod en

ochlocratisk Insurrcction, lyde Efterretningerne, uagtet
de tildeelktvundn« Fordele, dog saarc ugunstige. Rig-
tignok har det stadfastet sig, at Gcucral-Capitainen.
Baron de Meer, har ved en glimrende Fagtnmg
undsat Salsona; men Brigaderen Niubo, en af
Dronningens bedste Generaler, som fra Lerida af
stulte understotte General-Capitaineus Bevagels«,
er af den paa Flugten varende carlistiske Chef T ri-

stany than var netop drevet paa Flugt af Baron
de Meer), som havde þÿ�6 ��7�0�0�0Mand hos sig, ble-
vet overfalden og totalt flagen. Riubo, hans Ad-

jutant, og ser og tyve Officerer ere faldne, saavel-
som en stor Mangde Soldater, der, efterat have bort-

skudt deres sidste Patroner, forgjeves fagte at hugge
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sig igjennem CarlisterneS Overmagt. þÿ �Hvad Ochlo-
craterne angaaer, da er dereS Opstand t Barcellona
rigtignok blevet undertrykket, men den udbreder sig
meer og meer i de cataloniske Stad« i det Indre,
hvor Nationalgarden for storste Delen har uagtet
General - Capitamcn Lydighed. Hovedgrunden til
dette Skridt har fandsynligviis varet den, rigtignok
meget upolitiske Forholdsregel , at anvende de en-
gclske Marine-Tropper i Barcellona til Opstandens
Undertrykkelse. En falleds Adresse fra National-
garderne i Rosas, Figucras og fiere Stad« til Dron-
ningen erklarer hende reent ud, at det den 4de d. M.
i Barcellona udgydte Blod kraver Havn, hvormeget
man end maatte vare tilbojelig til at dadle selve
Opstanden. Militair- Autoriteterne » d« have an-
raabt de Fremmede om Bistand, brandemarkes som
fejge Forradcre. Man forlanger deres Affattelse
faavelsom Civil Ovrighedens i Barcellona, og Bort-
fjernelsen af de i de to sidste Aar ved Barcellona
stationerede brittiske Krigsskibe; i modsat Fald truer
Nationalgarden med at nagte at gjore Tjeneste. Jim-
taen i Reus har, under 4de d. M., udstedt et De-
cret, ifolge hvilket Cadirer- konstitutionen af 1?12
gjenopretteS , Dronningens Rcgjering erklareS for
illigitim, Klostergodsernes Uddeling pallbydes blandt
Folket til lige Tele, og der indsattes en provisorisk
Regjerings-Iunta, bestaaende af fem Individer, hvil-
ken skal fore Titlen: þÿ ��K�o�n�g�e�r�i�g�e�t�sRegentS" , og
forestaac Rcgjcringen faalange indtil man er blevet
enig om RegjeringSforfatningen.

Tvdfklan d.

Derlin, den Ivde Maj. I det forlebne Aar 1836
bleve der ved det kongelig preussiske Gefandtt'kabS
Mellemkomst i Rom udvirket 372 Bevillinger i ca-
tholsk-gejstlige Anliggender. De fleste af disse, nem-

lig 345, angik SEgteikabsdiSpensation« i ferste og
anden Grad af Slagt- og Svogerskab; 11 faadanne
Tilfalde angik blandede LEgteffaber. 153 af diSse
Dispensationer meddeeltcs uden nogensomhelst Beta-

ling; for 11 godtgjortes kun Udlagget og for 42
kun Skriver-Salarium. Samtlige LEgteflabSdispeo-
fationcr kostede 1726 romerike Daler. De ovrige Be-

villinger bestode i: 5 Indulgentsdreve; 3 Dispensa-
tion« fra den canonisse Alder; 3 Canonicat Forleh-
ninger; 4 Buller for Biskopper og BiskopS-Bicari«;
0 Faculteter for disse hoj«e Gejstlige; 8 Consistorial-
Beflutning«. Bullerne medfarte de betydeligste ve-
kostning«, nemlig 4,923 romerske Daler 65 Bajocchi.
Hele Udgivten belob til 6,635 Ecudi 65 Bajocchi.

Allerede i nogle Uger opholdt sig her fra Hvl-
lands Side de Herrer von S ch a r f og Rochnsea,
den forste Forretningsfor« ved Forbundsdagen , \xu
anden Sccretair ved Handelskamret, far med den
tydske Toldforening at flutte et Handelsfordrag, d«
ikal ndjevne de i de sidste Aaringer formerede Diffe-
rentser og bringe Holland i nojere Beroring med

Foreningen. Man erfar«, at diske Befaldmagtigede
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NdenlandZke Efterretninger.

Gngland.
þÿ ��C�o�u�r�i�e�r�"gjendriver et almindeligt udbredt Rvgtc,

at Englands Bank skulde ved den, nogle Handels-
huse ydede Understottelse have betinget sig, for det

ferste selv at styre disse Huses Forretninger, og at

i det mindste eet af Handelshusene ganske stod under
Bankens egne Embedsmand. þÿ ��C�o�u�r�i�e�r�"erklærer, at

Banken aldeles ikke har blandet sig i de af den uu-

derstcttcde HuseS Forhold, at de gjorte Betingelser
frivilligt erc antagne af hine, og at den, om end

fjernere Understottelse skulde blive fornoden, ej vilde

gjere noget andet Skridt, end þÿ �og det rigtignok
ved eget Eftersyn þÿ �at skaffe sig Kundskab o.n Til«
standen af Handelshusenes Affair«. Banken havde
iffc kunnet handle anderledes end den havde gjort,
og det all«»de af den Grund, at den ikke af Privat-
Hensyn, men af Hensyn til det offentlig.' Bedste havde
tilbudt stn Understottelse.

Spanien.
ChristinerncS betydelige Rustninger i San Seba-

stian havde allerede den 10de d. M. foranlediget et

stort Krigsraad i det carlistiske Hovcdgvarte«, hvor
der debatteredes over det Sporgomaal, om det laa
i PratendentcnS Interesse at oppebie de christinske
Troppers Angreb paa Linierne forErnans, eller om
det ikke var hensigtsmaSsigere, ved EsparteroS
Fremrykken at tiltråde Tilbagetoget, at remme de

insurgerede Provinds« og at fore Borgerkrigen over
til de sydligt« Tele af Spanien. Dette er, som be-

kjendt, det Punkt, der allerede i lang Tid har frem-
bragt Tvedragt i Ton Carl os '6 Har mellem de

Indfedte fra de insurgerede Provinds« og dem, der

nedstamme fra andre Egne af Spanien, og natur-

ligviis sogtc nu disse sidste, sdcr kaldes Madrilenos,
efter dereS Hovedplan, at indtage Madrid) at gjore
de nuvarende, som det rigtignok synes, for deres An-

skuelser paa det Kraftigste talende Omstandighed«
gjeldende. Men þÿ ��P�h�a�r�ede Bayonnc" melder, at Pro-
vindstal - Partiet havde ikke destomindre faaet Over-

haavd, og man havde bestuttct, saa meget som muligt
at fvrhoje BaskerrcS og NavarreserncS Entbusiaeme,
for at kunne yde EsparteroS Angreb den kraftigste
Modstand. Samme Tag denne Beslutning blev fat-
tet, udstedte Pratendeuun fra Estclla en Proclama-
tivn til Spanierne, ved hvilken han sox«, ved Op-
givelsen af sit absolutistiske System at skaffe sig Til-
hangere. Han erklarer i samme, at han ved Bor-

gerkrigcns Udbrud, hvilken visse snue og fissigt Indi-
vid«, forledede afderes politifle Ide«, havde fremkaldt,
havde indsundet sig i Spanien, i deu Fvrudsatnivg,
at hanS Rarvarelse alene vilde vare tilflrakkelig til
at gjere en Ende paa Blodsudgvdelsen, da han ikke
havde kunnet formode, at Rogen vilde gjore ham den
fra HanS Fadre nedarvede Ret til Tronen stridig.

Udgivet og forlagt ved Brodrene Berling; redigeret af Archiater Tchonberg.



Jndcttlandllie Etterrelninger.
Fra Helsingor skriveS af 12te ds. : Til de eligerede

Borgere har Kjobmand 6. F. EckartS Enke asstaaet
fln, for 7700 Rbd. i Brandkassen forstkkrede, ansee-
lige Gaard i Bjergegaden , fri for enhver Behef-
telse, til det veldædige Brug, at deri forundeS træn-

gende Enker og aldrende ugifte Dottre af Borger-
standen i Helsingør, især af Handelslauget, Boliger
for en moderat Leje, en saadan, der behoves til at
dække Skatter og Reparationer saavelsom Renter af
det Laan, som vil være at optage til Ejendommens
første hensigtsmæssigere Indretning; hvvrhos Giver-
inden, uden vider« Forbindtlighed, har givet' Haab
om mueligt i Tidens Løb uterligere at dotere denne

Stiftelse. Det hører fremdeles til Grundtrækkene i
den forelobigcu udkastede Fundats, at Stiftelsens
Bestyrelse overdrages til trende Borgere, nemlig For-
manden for tiscS Repræsentantere, et Medlem af
HandelSlavget, som dette vælger af sin Midte, og
et Medlem af Haandværkstanden, som de eligerede
Borgere udnævne. þÿ �Ligesom Madame Eckardt har
ved denne stjenne og ædle Handling gjort sig høj-
tigen fortjent af vort Samfund og faaet saameget
større Krav paa alle Retsindiges Taknemmelighed,
som det med al Erkjendelse af Danmarks velgjørende
Indretninger ikke kan nægtes , at Borgerstandens
uforsørgede Enker og Døttre i Almindelighed (Skrive-
ren heraf synes ikke at kjendc Kjøbenhavns milde

Stiftelser og stere lignende i Provindserne) og Hel-
singørs i Særdeleshed hidindtil kun lidet eller intet
ere blevne betænkte, saaledes formene vi, at Hand-
Ungen ogsaa fra den Side fortjener almeen Paa-
sijonnelse, som derved er givet et følgeværdigt Erem-
pel paa en Art af Belgjørenbed,. som syntes uddød
i vor KredS og HviS gavnrige Virkninger ikke kunne
heregneS. Bed denne Stiftelse har Giverinden rejst
sig og sin hensovede LEgtcmage þÿ ��e�tMinde, som
TidenS Tand ikke kan fortære, som Avind og Mis-
vndelse ikke kan rokke, og som til evindelige Tider
vil med hver kommende Flyttedag velsignes af de
Flere eller Færre, som under detS Tag finde Ly og
23 es? i ær« el fe i Alderdoms og Modgangs Dage."

Helsingor, den 22de Maj. þÿ �Den 10de have 32,
den 20de 70, og den 21de til Skibe clareret Ore-
sunds Told.

Kjobenhavn, den 25de Maj.

Fra det danfle Cancellie er den 18de April
afgaaet følgende Lireulair - Skrivelse til samtlige
Landmiliee-Sessiouer i Danmark:

Under en Sag, som for Tiden behandles i Lan-
celliet, er det oplyst, at adskillige Misligheder have
sundet Sted ved en Landmilice-Session, idet navn-

(Om Skrivtcommitteen i Aellknbet tor iTrykkc-
trihedens rette Lrng

Det tcmme Rvzte , der i sin Tit foranledigede
Stiftelsen as Selfiabtt fer Trykkefrihedens rette Brug,
tilkjendegiver nckscm , at letS første cg fornemste
Basis, detS egentlige LivSprincip er Asfly fer Cen-
suren. Censuren er et Middel til at undertrykke Ok-
sentlizgjørelsen igjennem PceSken af en hvilkensemhelst
Attrmg, der ej paSser med denne eller hiinS Hensigt.
Eensidighed er tens Bæsen. Men vred man hiint SeU
stab gjennemtrængt af denne Sandbed, ja saa al sige
kun eristerende ved denne , scrbauseS man naturlig-
viit i en saameget deS højere Grad, naar man seer, al

lette samme Selfiad ve? sin Tknvtcommillee ikke just
meget længe betænker sig paa at anvende biin Censur

allerede have erftetret fig beredvillige til at efter«
»emme Biner-Fcrdraget med Hensyn »il Rhinfrihcdcn
indtil Havet, hviS Rhinen overhovedet bliver be«

friet for den trykkende Told. Det lader imidlertid
ikke til, at dette gamle Sttidssporgsmaal vil blive

afgjort ved denne Beredvillighed, da der, om end

PreuSsen gjerne vilde opoffrc Rozet for det almin-

delige Bedste, dog i de andre Etater lettelig kunde

vpsiaae en afgjort Modstand. I nogle af disse Eta-
ter udgjsr nemlig Rhintolden en vigtig Deel af den

hele Indtægt, og navnlig skulle Skadeslosholdel-
ferne til de mediatiserede Fyrster betaleS af samme, til

HviS Udredelse man ikke troer at kunne udfinde no«

get andet Middel. Hvilke Byrder, der iovrigt i saa
Henseende ere lagte paa Rhinen, fremlyser af de Af-
ordnedeS Beretninger, ifelge hvilke enhver Ladning
Korn, der ganer ned ad Etrommen til den hollandske
Grandse, maa erlægge en Asgivt af 40 Gylden.
Da der nu i Gjennemsnit gaaer 15,000 Ladninger
om Aarct til Holland, oppebæreS alene i Tydsiland
600,000 Gylden, og den sande værdi fcrhojeS der-
ved paa en kunstig Maade, medens Kornpriserne paa
ProdueticnS-Etedet og Jordernes værdi nedtrykkes.
Holland oppebær derimod kun halvtredie Gylden for
hver Ladning, og saaledes vilde altsaa Rhinens Be-

frielse for denne Byrce være til større Gavn for Tydfl-
land end for Rabostaten.

i Ugen de ved denne fungerende Underofficerer, under
Foregivende af at kunne forstaffe Reserverne Frilod
eller Undermaal, bave afpresset de Individer, som
enten selv ønskede sig befriede for Udskrivning eller
som i saa Henseende interesserede sig for Andre, ikke
ubetydelige Pengesummer. Ta et saadant Forhold,
om endog de Personer, som deri maatte gjøre sig
skyldige, ikke i Birkeligheden ville kunne udrette Ro-
get til at skaffe enten Frilod ellrr Undermaal, baade
indeholder en strafværdig Penge-AfpreSning og til-
lige virker fordærveligt ved den Mistillid til den

offentlige Autoritet, som derved opvækkes hoS Al-
muen, saa har Eancelliet anfeet det fornødent herved
i Almindelighed at anmode Sessionerne om, hvad
Man iøvrigt forudsætter at de fleste af disse allerede

I iagttage , paa det nøjeste at vaage over, at der ikke
gives de Personer, der have Forretninger ved samme,
Lejlighed til at indvirke enten paa Maalet eller paa
Lodtrækningen, samt at benytte ethvert hrnsigtSmæS-
sigt Middel for at overbevise Mandskabet om, at

saadan Indvirkning er umulig og enhver Gave til
disse Personer altsaa forgjeveS, saa og at være op-
mærkscmme paa, om ikke desiomlndre nogen Bestik-
kelse eller Afpresning maatte findested, og da at

foranledige, at saadant paa det vøjepe undersøges
øg behørigt paataleS til Straf og Undgjeldelse fer
den Skyldige, samt derom ufortovet hertil at gjøre
Indberetning.

Hvilket saaledes til fornoden Iagttagelse herved tjenst-
ligst meddeles Landmilice-SeS sionen for (Titul) Amt.

(Eoll. Tid.)

Tot Ztvngcligc Museum svr Nordiske
Oldsager

har fremdeles (see denne Tidendes Nr. 106) hast fol-
gende Tilværk: Iti) Indsendt af He. Caneelliraad G ud»
, Kallundbcrg en Eryammer af Form scm Nørd. Tids,Ir.
sce Oldk. B. 1. Tab. IV, Fig. 41, funden i en Banke
paa Nyrup Mark af Gaardmand Han« Nielsen. 17)
Indsendte as ForligttseS-CcmmiSsair H. I. Hendrich-
sen > Nysted fra Indsidder Mørlen P ed ersen i Efter
Ulslo? te Flinitmse, af hvilke ten ene med Flamme-
Zirater paa Haanltaget, lo Flinlkilcr samt en Steen,
hvcrpaa en Urne fandtes staaeule, fundne i Odder-Høj
paa Byens Mark; fremdeles le Flmtkiler, as hvilke den
ene er tilhuggen ser paa ny al tilslibes, fundne paa
Gelsted Mark. 18) Erdcldt en Vrcnce-Dolt med Greb.
spidse. Il«) Forærede af Hr. Bankassistent Albert«:
a) te Sølvmynter, ten ene af Kong Ettielred as Eng-
land, den anden fra Svend Estridsøn« Tid, Hven Ringe
ere anbragte, fer at de kunde bæres hængende, el lille
SølskerS ligelede« med tilhorende Ring, fundne fer en
Deel Aar filen i Forbindelse med Mynter fra Knud
ten StereS til Svend EstrilsonS Tid ; l>) en Gult-
Fingerring fra Middelalderen, flal for mange Aar siden
være funden ved Gravning i en Stcv i Frederiksborg-
Egnen; c) Bladet af en Brcnoe-Dclk af en »sædvan-
Ug Fcrm cg udmærket Eonfersation. 20) Forærede af
Hr. ZustitSraad Juel i FreterikSyavn : a) en- lille
HvæSsesteen cg to hjerteformede Piilspidser, fundne i en

Gravhøj paa Birket Mart, Hcrnested Sogn; l>) fem
Fragmenter af el mærkeligt Solvbestag, Fzerlelelen as
en i Oldtiden cvcrklippet cufifi Selvmvnt, henhørende
nt te ældre, altsaa fra del ottende Aarhunlrede, en ked-
delt Bronceknap , en Ravperle, fundne « en Gravs,øj
ved Ugilt c Forbindelse med fere forben modtagne Sølv-
sager med Firater; c) en stat Flmtkile cg en Flintkniv,
en hjerlefcrmig PiilspitS cg et halvinaauefcrmet Flint-
redskab, tc raa tilhugne Flinlkiler, Fragmenter af en
Kcbberkniv; <>) to Flintknive, as bvilke ten ene er til-
huggen paa en usædvanlig Maade paa tværS med Spcr
as Tilstibning paa enkelte Steder; ,) en ualmindelig
Steenkile, scm bar været afbrudt cg er ttinugget fer at

slibes paa ny, hvilket dog ikke er firet. þÿ�(�4�0�6�2 ��4�0�8�)�.

, fine ezne Anliggender. O« », sejle i denne »er Paa-
stand, v,l Følgende eply,',. At Folkebladet ,r Sel-
skabet« Organ, at dttle Blad ved Professor Clausen
dar erklæret fig sor Oprettelsen as let Zhorvallsenfie, Museum, eg at det endvidere med en særdele« Omdv
gelighed har meddeelt hvad ter bar været sagt til Fer-
trek fer dette Museum, imedens det kun svagt har be-
rørt eller i alt Fald kort har henviist til dette eller

j hiint Blad, hver en mcdsat Anfiuelse har været frem-
sat , er tilsulte bekjendt. Men hvad der derimod
turde være mindre bekjendt, det er, at Selfiabtt« Skrivt-
ccmmittee under 18d» Maj har nægtet at optage þÿ �
scm ikke passende for Folkebladet þÿ �en Artikkel as den
sagkyndige Histeriemaler Høyer, der sinde« i O NS

Minerva, og hvcri Forfatteren erklærer sig imod Hen-
figtSmæSsigheden af et Museum, som det paatænkte.
Herimod vilde nu vistnok Intet være at indvente, HviS
ÉstS Minerva cireulerede imellem Folkebladets pæfere,
eller hvis man igjennem noget andet Blad kunde tiltale
dette Selfiabs 4,300 Medlemmer. Men da dette, scm
bekjendt, ikke er Tilfældet, ja! da ter iblandt disse
endog findes Saadanne, der ene og alene kun have Lej-
lighed til at helte dette Blad, finte vi Skrivtccmmit-
teens FremgangSmaade aldeles uforsvarlig, og paa det
nærmeste beslægtet med den ovenomtalte Censur; thi saaledes
fremstiller den paa en aldeles eensidig Maade þÿ �netop Cen-
surens Væsen þÿ �den Sag den »il see fremmet. Men
sinde vi dette tun siet stemmende med SelfiabetS ovenfor
omtalte LivSprincip þÿ ��A�s�s�t�y�eser Censuren", kunne vi paa
ten anden Side ikke undgaae at erklære hiin Fremgangs-
maade, som aabenbar i Strid med SelfiabetS andet Hovet-
fcemaal, det at fremme almeen Oplysning; thi denne
forkaster netop en Sag« eenstdige Fremstilling, meden«
ten med Nødvendighed fordrer Samme seet cg bttvst
fra flere Sider, og dette gjøre vi ved denne Lejlighed
scrmeentlig med saa megen deS større Grund, scm vi
maa ansee Hr. Histeriemaler Høyer som Kunstner og
som Ven af Thorvaldsen, for en aldeles ccmpetent
Dommer i Striden cm Museet.

Den ærede SknftccmuuttetS Attring þÿ ��a�tden ikke har
sundet Artiklen passende for Folkebladet", have vi, scm
Ovenstaaende viser, alene- fortolket derhen: al Ccmmit-
teen ikke optog den, forti den bekjæmpede, hvad hiint
Blad havde forsvaret, cg denne Fortolkning trce vi fult-
kommen begrundet, da Artiklen, for saavilt vi have øn»
fiet len indrykket i Folkebladet, intet Upassende eller
Anstødeligt indeholder, der i cg for sig vilde gjøre den

uværdig til Optagelse.
Hr. Historiemaler Høyers Artikkel , med Udeladelse

as de tvende sidste Passn«, der mindre gaae ud paa at

oplyse selve Sagen, lyder saalede«.
Ligesom man plejer al sige: enhver Ting til sin Tid;

kunde man med Føje sige om Kunstsagcr: enhver Ting
' paa stt Sted.

Ved alle velindrettede Kunstacademier har man Af-
støbninger af de meest berømte Antikter ; tisse -»re paa
sit Sted, sorsaavilt, at de ter tjene til Studier; men

s. Er. ved Kunstacalemiet i FlorentS seeS i Antiksalen
en Afstøbning af CcloSsen paa Mbnte Cavallc; etter

min Formening er denne berømte Figur ikke der paa

sit Sted; thi ten dræber alle de andre Figurer.
Om man satte Thorvaldsens Apostler i hvilket-

sombelst Museum, la vilde man vist ikke see dem med
ten Tilfredshed, scm man seer dem der, hvor de staae,
nemlig i Frue Kirke.

Jeg har seet CanovaS Napoleon til Hest i Kunst-
nerens Atelier i Rom, og onfiede at see den anbragt
paa den dertil bestemte PlatS i Neapel; thi mener jeg,
at det da var forst Tid til at bedømme Kunstværkets
Værd.

Total -Enect er det sværeste for en Kunstner at be-

regne, og naar man er tilfred« med et Kunstværk« ko-
tal-Esiect, ta ere alle andre Fordringer underordnede.

Marcus AuceliuS (Figur til Hest) paa Pladsen Cam

pitcli, vilde neppe gjvre samme Effect paa en PlatS,
ter var fire Gange saa stor, cg i et Museum forlanger
jvg ikke at see ten.

Jeg ønfier al see Thorvaldsens Rel.es: Johanne«
som prædiker, anbragt i Fronlespidsen paa Frue Kirke,
og hans Cbristus- Figur i Slotskirken, for al kunne

glæde mig ved at see tisse Værker paa dere« Sted.
I Museum Pio Clementine seeS flere udmærkede Fi-

gurer, som man tillader sig at dadle, s. Er. al Benene
ere for lange; men man kan være vi« paa, at dersom
man havde seet dem paa det Sted, hvor de i sin Tit
have været anbragte, ta vilde disse synes at være det,
hvad man forlanger.

Thorvaldsen« Medaillcner, anbragte paa Slottet

Christiansborg, synes at være meget smaae, bvem treer,
at disse eee næsten tre Alen i Diameter? Havde
Thorvaldsen seE Slottet, dengang man forlangte
nævnte Medaillcner fra ham, ta havde han vist ikke

paataget sig, at præstere tisse til al anbringes der.

Museer sor Statuer, ligesom for Malerier, erc >

Grunden ikke. andet end hæderlige Opbevaringssteder;
tl'i man kan ikke sige: at man paa stige Steder »eet

Kunstsager paa dere« Sted.
V,l man hædre en Kunstner, da maa man fcntaac

at anbringe hans Værker! F. Er. i RceSkilde i tyre-



FrcuUyseS.
Billetter under folgende Moerter ere tndleverete paa

denne Tidende# Ecntctr, cg kunne afhente# tmed at
forevise let modtagne Bevn- : .Du sellst dich nievt ver-
Hoffen laffen", Nr. 77, A. £. Nr. S5, G. Nr. SS,
S. Nr. 100, ilandlyst Nr. 107, M. P. Nr. 126, Land
Nr. 133, B. Nr. 131, 2. E. Nr. 135, Tausded Nr.
137, V. E. Nr. 140, P. Nr. 142. A. Nr. 147.

«q»»|Li
Fragtlciligdcder.
Dampffibct Love«,

afgaaer fra Sorsper til Langeland, gyen og Kiel
OnStagen ten 31te Mai. Morgen Kl. 6.

Vienerroqne afgaac fra Kjodenhavn til Sorsper
TirSdag Eftermiddag Kl. 4. for at befordre Reisende, som rille
benytte Tamrikidcl.

Betalingen, saavel tilland# fem med Tamrffibel, cr fem
tfjor.

Den 3lte denne# gjor Skibet ten sidste Trur fra Sorfocr
til Kiel.

Tjcuestesogende.
Laiidversen.

En Son af cn god Famille puster stg grans antaget ret
Laatvæfcn.l Te fem resteclere herpaa ville arbhedsfulb hen-

tlcwlige Avertisicmenter.
Auetioner.

Fredagen den 2den Juni sorstk., om Sftermidtagen Kl
imellem 2 og 4. bliver, formedelst Todifaid, red Auctton 2den
Gang opboden til Bortsalg:

Gaarden Rr. 264 i Adelgadcn, assureret i Brandkassen
for 10,000 Rbd. Solo. og vurderet fer 10.300 Rbd.
Sole. Ten aarlige Leie ntgjor c. 1.050 Rbd., hvor-
imod Skallerne ikkun andrage c. 100 Rbd. rm Aarcl.

AdkomScveiimenicrue og Srndlttonernc ere til Sfterfrn Ho#
Fuldmægtig aiagen. boende paa Norrcgadc Rr. 2e> & 27.

Tirsdagen den 6te 3nm forstkommendc . cm Eftermiddagen
Klokken imellem 2 og 4, bliver ved Auctton ank en Sang
vpraabt til Borifalg:

Huset Rr. 28 i Sprtnzgaden i Rosenborg Orartccr, a#-
furcrct i Stadens vraiidkassc for 16000 Rdd. Soir.
og vurderet til Auctious-Cflerretoiag fe, 18,»00 Rbd.
Soir, tilborcntc Skrædermcster Sunfl vg Hnstrue#
fælled# Slervbve.

AuclionS-Sentittoneriic, Vurder,ngsforrctningen eg Udkomst-
Tvcumenlerne finde# til Eftersyn hv# voet# Suralor. Vrecu-
tor Borup, boende i Brolæggerstrædet Rr. 78.« uetionen afholte# i Huset Rr. 2S i Springgateo raa
Iste Sal til Venstre.

Kiodcnharo. ten 25de Mai 1887.
Onsdagen den 7de 3uni forstkemmeude. om Eftermiddagen

Klokken imellem 2 og 4, plirer red Auctton anden Sang
ooraadt til Bortsalg:

Huset Rr. SS t Srringaaden Rcfenborg Oearlccr. as-
sureret i Statens Brandkasse for 19.400 Rbd Soir
og rurderct til Lncllons-Eft.-rretolag for 11.000 Rbt.
Sol?, tilhoreiidc Skræte,mester Guvi't og Hustruc#
fælled# Sterrboc.

Auctiens Eondilieoernc. Vurtcrillgsserrclulogcu og Adkomst
Tocumentcrue finde# til Eflerdyn bo# Boel« Eurater Proen
rater Borup, boende 1 Brolæggerilrædcl Rr. 78.

Aiiclionen afholde« i fornærnte Huu# raa forst« Sal ttl
Venstre.

K'obenharn. ten 25tc Wai 1837.

Zfelge Forlig og Udlæg. Mirer paa UdlægShavcrenS For
Ian., nde. det Hi!>!#mant Han# Zorgen Hansen ttlborente
liicndcmshmi#. bestaaeudc a- 11 Fag. 1 Veste: bre raa Feioc.
bortsolgt til Reddrytclse. ret 3de rffentlige Auelirncr ter as-
holde#:

Privatc Avertissementer.
Dode.

3 min Arm. rolig eg sttllc, omstiftetr m,n gode brareKone.
len l«dc d. M.. det Timelige med Sviqbeden. Hun var i
fulde 87 Aar mln trofaste, rclstafae og kiærlig hengivne Affgie-
fælle. og stnc vorn# og Borneborn# bedste Moder. Bl takke
den gode GuZ for en saa stor Naade: men þÿ �det bor derfor
ikke miSkjendeS vS. at vi hjertelig g jerne endnu, i en lang
Aarrcrkke, havde beholdt ror gode Moder Ho# os.

Hader og 86re fortjener hendes Minde. Venner og Be-
kjendte hellige# disf« Linier.

Klintholm, den 17de Mal 1887. P. s. SE g lo i uS.
Bor kjærlige og trofaste Meder Maria S ophic Kcil. fod

GroSf. kaldte Gud til stg den ilte Mai i heade# 52tc Aar.
Trækket »cd flere Aars tiltagende Svaghed har hun nu fun-
det Hvile, ved «n Blidhed og Kjærlighet riffet af Alle, som
kienttc hende, vil HcndcS Savn tsar folcS af dem. med hvilkehun meb moderlig Lmhcd dcelte Alk.

efterladte Barn.

Liters! re Axi::eldelser.
Genealogiske Tabeller over Europæiske Fyrste-buse i Middelalderen eg ten nyere Tit ndgira« -rr-

torit V « Sapel s,er man mtt litftrt«hrt Menumen-
terne af Wiedeveldt.

Endnu enganz tntet Upatsend«, intet Anstndeligt have vi
fundet i ditse i en simpel og everbrv,sende lene frem-
satte Bemærkninger, og see teSaarsag ser vcrt Vedkem-
mende Publicum# Dem med Rolighed imrdc.

c. /ridlch.

Etterretmnger al blandet Indhold.
IacqueS A miet, en SkcmagerS Sonra Melun,

flygtede fem Dreng flere Gange fra fln Fader , led
trrdo# engang vild cg blev fyg undervejs. En Herre,
ter saae ha« ligge ved Vejen, forbarmede sig cver ham,
tog ham ep bag paa fin Hest cg forte ham til Hcfpi-
talet i OrleanS. Da hans Sygdom egentlig kun var

Træthed, saa blev ban snart frist; man led ham ud-

striveS af Hospitalet cg gav ham 12 Seu# med paa Vejen.
Af Taknemlighed for denne Veldædighed testamenterede
Zlmiot, som var blevet Stor-AlmiSse.Uddeler i Fran-
kerig cg Vistep af Slurerre, Hospitalet i OrleanS 100,000
Daler.

En Slmerieaner cg en Irlænder rede for nylig forbi
en Galge. Amerikaneren sagde til sin Rejsefælle: þÿ ��H�v�e�r
»ilde Te være, hvis Galgen havde det, ter tilkommer
t,,,?" _ þÿ ��E�a�n�d�s�y�n�l�i�g�v�i�i�Srejste jeg nu alene," svarede
Irlænderen.

Kongen af Grækenland lader nu i Egnen as Nauplia,
til Minde cm de i Grækenland faldne Bayerc, en Klippe
omdanne til en overordentlig stcr Leve. I Asien finder
man flere lignende celcSsalc Mcnumcntcr.

I de Uhelbredeliges Hospital i PariS dode for faa
Dage siden en Kone, ter var to hundrede Aar
gammel. Hun kunde lige til sit Endeligt læs« uden
Briller og strikke, og gik hver Dag cl Par Timer for
at spadsere. HcndcS dug blev udstillet, cg Trerngsien
»ed Torrcn, for at see hende, var saa stcr, at man

virkelig siegeS for at tomme ind.

. Dronningen af Madagaskars Gesandter synes at kjetc
sig særdele# i Paris cg især at vcrre uvillige over det

slette Vejr. Da deres Forer for nogle Tage siden
spurgte dem, hvad de onstcde at see ncrstc Dag, svarede
de: þÿ ��O�mmuligt Solen."

ptt A ongtLlge Thealrr.
3 Aften opfare#: Ostergade og Vcstcrgnde, eller Dot

cr Nytaare- Dag i Morgen, originalt Lystspil i 5 Acler.
Z Morgen Asien opfore# : Huuo-Undersogclsen, Drama

11 Aet af Tandigiiy og Atolrhe Ponjvl: og: Prcciosa,
lyrist Drama 1 4 Acler af Wolff, mct Musik af (far! Marte
Weber : med tilhorente Tant«. Forestillingen cr forbi omlecnl
Kl. 10.

Rcisende.
Hidkomnc den 22dc Mai: S ram. Iuri# Linvcmau fra gal-

stcr Kjobmand Boyescn fta Rykjobing i Sjælland. Skolelærer
Nielsen fra »iilcderglant. 2>r. Thcol. oa Sognexræst Muller
fra Nobcboe, Handlende Hamer fra Helsingborg. Kjobmand
Michelscii fra Rounc, Kjobmand Dorxh fra Rakstor. Skoma-
germester Hanfen fra Kierteminde.

Akrcist med Aarhuus. Paauct. Skonnerten .PrindscSsc Earo-
line' den 23dc Mai: Jomfruerne W. S. oq ®. H. Bagger,
Zfr. H. Andersen oq Eamratt, Mad. Berg, Skolelærer G.
Nielsen, enetkersoent Zedlcr, Mad. Brandt m.d Barn. Stu-
dent L. Marzetta, PastcrMoll.r, Landmand H. P. Monbstcd.
Handelsbetjent L. O. verenycn. Sram. Juris A. Holm. Han-
telebetjent R. Holm o« nogle Tjenestefolk.

AirhuuS-Paauctten Nr. t. fort af Skipper V. Michelfen.
ankom den 24de Mai 1887, medhavende: Frokcn Krav. Jom-
fruerne Bloch. Raae, Tottrup. Hulbek. Hein. WalllchogFaur-
ftbou. Madame Boqill med Son, Mat. Blicher med Talter.
tZand. Med. Sieebye med Kone oq 2tc Sonncr. Oand. Tdcol.
StlUinq. Student Harder. Kjobmand I. H. Agerup, Tyvo-
grarh Falkenberg. Snkkeri'yder Lsterrich. Skibstommermeftcr
Printz og 3de Temmerfreilde.

nemmelig til Brug reb den Historist« UnderpiiSninq t te lærte
Skoler, af »ejuact 3. V- S- SvnigSfeldt. Prisen er
l Rbd. 4 Mk. 8 . heftet, hos Forlæggeren«. Seidelin,

Sker« Sjobmagergade Nr. 65.
Af Edward Storm# pnbed« Folkebog: Historien om

IeSver Hansen, cr et nyt Oplag udkommen, som saae# i
Materie for s« ?.

I. H. SchubothcS Boghandling.
Philiitrion

udsætter «n Priis af 300 Khd. rede Sol, for cn fjldest-
gjorende L'darbeidelse af en Ilaandbog i det offent
lige Snndbedspolitie til Brng for danske L»ger.

Afhandlingerne maae inden den 3 tie Mai 1830 r»re
tilsendte den Gvldeiidaiske Boghandel hersteds, under Sel-
skabets Adresse. Værket klirer Forfatterens Eiendom.

Kjohenharn, den 16de Mai 1837.

Vlaodrde Avertissementer.
Wirtbschast« » Gmpsehlung.

Ter Untcrzeichncte dcchrt stch hiemil tic ergebene vnzeige
jil machen, tast cr scit den Ister. Fanuar 1837

da# Bad- und GasthauS: Zu den vier 3»hreS>
zeiten (r| u ,i i r c saisons)

ubcrnvmmen hal, und sein eisrigster Bestreden stet# bahin gc-
richtet feyn wird aller Snforderiingcn der Ihn mit ihrem Bc-
fuche bechrentcn Gaste auf das rellstandigste zu cntfprechen.

Wisbaden, 1. Apvil 1887. T. Turtnger.
Svorgsmaal?

Hvorledes arrangeres Folgende dcdst for at begynde oq ende
rigtigst (

Hcstcrcdtelob til Hesteavlen# Fercedling: Fcrndaners vg
ChausfecrS Anlag; flere Tagvogne og Tamrstide: Sikker-
hed mod Fldcdrand i Somocdiehufet, eller en ny Thealerbyg-
ning: Museum for Thorvaldsens »rdeldcr: Lighuse overalt:
Failigarbcid#. ifar TvangSardeidSanstalter i alle Amter; flere
Asyler for Smaabzni: hciistglSmsssig iudreilede Forbedrings-
hiife; Landdrugct« Orhjclpning, ifcer Hoveriet# Afstaffelfe;
Fadustrlens Opmuntring; Tallol.eriets Afstaffelfc; Lettelse for
Handelen og Sofartcn: Eommunctidragcnc# Fcrmintffclfe;
Vrastcr# og Skolelcrrcic# Kaar# Forbedring: Ncalstolcr# Or-
rettelse i alle Kjodstsdcr: Officerernes GagerS Forbedring vg
bedre Avancement stkkrel dem: lalSgjcltcnS Formintlkelfc og
Skatternes Forringelse, med mere stigt.

Procurator Hansen, Norrcgade Stt & 37,
(fem fikkrest cr bjemme fra Kl. 7þÿ �1 1, 3þÿ �5),

har at sal g c: herskabelige oq andre storre og mindre Eicn-
domme her i Siaben. hvoriblandt fiere tjenlige sorHand-
lente ea Haantrarkere. Avls- og Lystgaardc. Boclsstcter
og Huse. tildcels paa Stadens Grund og i Rarhedcn ved
Kiobcilhavn fra 4 lit circa 100 Tdr. Land. Moller. Gjcrfl-
gioerier med flere faste Stendomme:

spgcr tilkjobS: en Gaard eller et Hu»« med P akieilighcb,
i store Kongensgade.' Goiherkgaden eller ter omkring: cn
Hccl- og en Halrgaard vesten og dito norden for Staden;
en Gaard med. behagelig Boral red Nordkanten og med
þÿ�8�0 ��6�0Tdr. Laud; cn Ejendom i Sjallant eller paa Lerne
med 1Z0þÿ �300 Tdr. Land:

i i Forpagtning: cn Ho-ed- eller mindre Gaard# -Avling, et
Gjastqivcri eller en Kro.

Nofcuborq IundhedSbronSc,
aabncs til Afbenyttelse paa Steder Torsdagen de« iste þÿ�3�u�n�t �
om Morgenen Kl. S. Adgangskort erholde? i Anstalten felr,
GothcrSgadeu Nr. 4S6.

TiUacutS.
Folgende Earilalcr foges tillaauS, enten til forstkommendc

Ilte Zimi eller Ilte December Termin, nemlig:
70.000 NbS. . imod 1ste Prioritet i cn meget betydelig Lanb-

cicndom i Ejallaiid, ter cr tareret til sand
Vacdie for 108 000 Rbd. ;

20.000 Rbd. . imod iste Prioritet i cn Lanteicndom i Iyl-
/ land. dir cr tareret for 40.000 Rbd.;

8000 Rbd. , imod iste Prioritet i cn stor Kiobmand? Gaard
beliggende i cn af Sj.rllantS bedste Sp Kjob-
fl.rdee. tareret iil 17000 Rdt.:

8000 Rbd.. imod Iste Priorilel i en ny orforl Bagcrgaard
af samme Beliggenhed, tareret til 17,500 Rdd.. og

»000 Rbd., imod Iste Prioritet, eller 3000 Rbd. yaa Sdcn
Prioritet n.rstefier 6000 Rdd., i en Sicndom
S Mile fra Kiobcnharii. med tilliggende 3vr-
der. der cr tareret sor 18000 Rbd.:

ligesom og Capilalcr fra 2000 til 20000 Rbd.. fogc# imod
Prioritet# Panteret i faste Ejendomme her i Staden. N.rr
mere Orlvsning angaacnde tiSfe Sicndommes vestaffcnhcd
erholdes Ho# Fullm.egtig Schumacher »ed Gamme'.strant,
Rr. ,56.

II VU som vil iidlaane 1 ,!iU> 14 1><1 . mod fuldkommru Sik-
kerhed i I.andeieudomme, ville bebage at aflægge en Billet
i lir. Irlekræmmtr Sielles Bouiik , Amagertorv ?ir. 7,
mrkt. II.

»ende dem paa Hjerner af lille Kiebmageraabe ea K-ostalgade
Nr. 77, 4de Sal.

Leicsogende.
En lille veboelscSleiltghed fer cn Familie uden'or Bonde-

standen, med Haoe vg (maaikee) Grssning til el Par Koer.
beliggende i eller tal »eb cn Kjobstab, enten i Sjallaut eller
i en af de andre bansse Prvvintfer. onike# tilleie. Hrab man
ifar vil see paa. er: den billige Afgift, som ikke. endog hror
ter tilbyde# de stejle Begvemmcligheder. maa overstige 50þÿ �60
Taler om Aaret , oq dernæst del billige Lerkstct. Billetter
mrkt. li. B. Rr. 156, hvori er metdrrii alle foruodne OplvS-
ninger, og deriblandt »gfaa Stcdgt# ganabaee Priser, kunne
iadlaggc# paa telt« vlad# Svatoir. Pilcstradet Nr. 118. t
Lobct af de nærmeste 3 Uger.

Ti Set?.
3 en behagelig »qn. omgiret af Skov og Soer. der krem-

tyder den ikionncste Udsigt, omtrent 8 M>il fra Kj»bcnba»o,
kan cn aldrende MantSperfoo tckommc Kost og Logis m. r.
i Huset hv# en borgerlig Familie, for 16 Rbd. oni Maanc-
ten. Te herpaa Resteciereube »>lle behage al henvende dem
til Hr. Andersen i Sjobcnhavn , Rr. 70 paa Haimkorvtt.
ter metteler nærmere Oplysninger.

3 een af SiellandS smukkeste Sockjabstæder. 4 S Mile kra
Hovedstaden, kan 2 Personer, enken Tamer eller en lille Fa-
milic, raae tilleie 2 smukke umcublcredc Væralscr med stere
Bearcmmelighcder. tilligemed Kosten i Huset. Sigclctc# kan
cn Gaard med S betrukne og gibscte Værelser, Haveplat#, med
mange Bcgremmelighedcr. saae# lillcie, alt fra Ocloter Flytoo-
lid forstkommendc. Billetter bedes astererctc i Farrcgaten,
Nr. ini p,a 3tic Sal til Gaden tilverftre.

S«lgeS.
Ostindiske Rlis a 6 Rdd. pr. 100 Pt.. bekommes paa Kul-

torvet Nr. 135 Ho# S. B. be Fontenay.
Nye molerne Viencrvogne. nye 3aglvogoe. nye Hambor-

qerrozne og nye Brædcrognc. alt til meget billige Priser, te-
komme# tilkjobS paa GarnifonSpladfeo Nr. 63 hos Vognfatri-
kor Nielsen.

God recn Kommen -> 13 Rbd. Touten, kan erholdes paa
Hjornet af Rorreqade »cd Gammeltorv Ho# Urtekræmmer

R. Friter«.
Christiania-Anckiovis.

Fine og velkrydrede Christiania - AachioTis til 6 Mk.
Dunken, bekommes paa Ildibro plads >r. 41, hos

L. B S 6 rense n

Don kougcligc privilcgrrcdc FarvrmoUr,
Solrgadcn Rr. 420.

cr forsynet med cngclff Blyhvitl og alle andre Farrer. saavel
i Olie som i Vand. faml rantrcvrn Kridt. Fernis cg Lineiic,
til bestemte ?g billige Fatrikrrifer.

Bogkvedr.
Ildmærkcl gok Vozdveke cg Vikler til lltfcct , bekom-

mes i Frederiksberggade Rr. Is.

Mj»beS.
Molle-Apel.

Kjober til en grt tor Molle-vrei. 11 Alcn 8 Tomm. lang.
26 Tommer i Diameter t Rodenden, anrife# fra delte Blad#
Eontoir.

Forpagtning. .

Hollernderi.
Paa en af Sjællands fvrlrmligfle Hellændcri - Gaarde kan

en reel cg solid Mand erholde 150 Sikr. Koer i Forpagt
ning. naar han l helst personlig) henrentcr stg li! Underteg-
nede raa Wctbycgaard pr. Slagelse. S. 6. Hansen

Forpagter.




