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Udenlandet Etterretninger.
Frankerig.
April. En Kongelig OrdonnantS
udnævner Marfchal Lobau atter til Befalingsmand
for Seine-DcpartementctS Nationalgarde, og en anden Ordonnants indeholder Gjenudnævnelscn af flere
Oberster og Oberstlientenanter i samme Nationalgarde.
Z Tuillericrne har man begyndt paa at indrette
den tilkommende Hertuginde af OrlcanS's Bolig
og Hof. Hertugen af Broglie synes bestemt til,
mod Slutningen af denne Maaned p«>r prorurationem
at fuldbyrde Formalingen med dcn hoje Brud. Et
franflt Blad udkaster en saare smigrende Skildring
af Prindsesse Helene; hcndcS personlige Ssnde og
hoje Aandedannelse roses med Begejstring.

Daris,

dcn 17de

Italien.
April. þÿ
Forrige Levcrdag rykIlleapcl,
ud, for paa Marsvor
Garnison
kede
Hovedstads hele
ercrccre
at
Storfnrst
for
marken
Michael; Kongen
forte selv Commandoen. vejret var gunstigt, saa at
Tropperne forste Gang kunde rvkke ud i SommerUniform med hvide Underklæder. I Morges brede
samtlige Tropper, med Undtagelse af tvende SvejzerRegimenter, for hvilke man aldrig ganste blctter Hovedstaden, op til Lazia og Omegn, for at bivaane den
store Manovre, der efter Nogles Mening stal vare
tre til fire Uger, efter Andre to til tre Maancder, i
hvilken Ted Nationalgarden stal besorge vagttjenesten.
Svejzcrne besorgc Tjenesten paa Hovedvagten og i
de fire Forter, der behcrste Staden. Den Opfordring,
der udgik til Borgerne, lyder noget besynderlig og
gav Anledning til stor Utilfredshed. Det hedder
nemlig deri, at man paa hojere Befaling, paa den
og dcn Dag, til dcn og dcn Time stal indfinde sig
den 4de

t Castelnoovo, for at modtage Armatur, og derfra
Te.
trække paa vagt paa de forfljellige Punkter.
der ikke punktligt efterkomme Befalingen, trues med

almindelige Militair-Straffelovc; enhver Undflnld-

ning fer Jkke-Modet afvises i Forvejen, og de, der
melde sig syge, flulle paa egne Omkostninger bringes

til Hospitalet. Dette er noget Anstodeligt, hvilket
man burde have sogt at undgaae, og det er ingen

saadan Forordning ej finder Bifald.
Det har i nogle Dage atter regel stærkt af Vesuv,
og om Natten stige store Ildfojlcr frem as dctS

Under,

Krater;

Lava.

i

Den til forsendelse

rfmgfite

de

5 -?£g3fspr y

at en

man har

ogsaa bemcrrket noget nedstrommende

Graekenland.
Breve fra Athen, af 10de f. M., falde en haard
Dom over den fratraadte Grev Armanspcrg.

Man vil nemlig forst nu vare kommet under vejr
med, at han ikke har varet ganste fremmed for den

hemmelige Parti- Krig, og at han tilsidst har sogt,
for enhver PritS blot at holde sig paa sin Post. Hans
egne kreaturer tråde nu op imod ham og soge mecr

og

ved Brodrene

med de

Kongelige

privilegerede

veritssemenis
Merling; redigeret af Archiat« Tcdonberg.

Onsdagen

den

8v>7.

26" April.

Alle Kasser stal
og meer at nedrive hanS Rygte.
man have fund/t tomme.
Det hedder, al Kong
Otto har ladet udarbejde en Beretning over disse
Angivelser og sendt den til Mnnchen.

Tyrkiet.
(Lonstantinopcl, dcn 23de Marts. Der har i lang
Tid herstet en usadvanlig virksomhed blandt de hervarende Diplomater. De confercre, deliberere og
rapportere uophorligt, og alt dette for at bestemme

Toldtariffen og i saa Henseende komme overcens med
Porten. Men endnu er det uvist, om dette forenstede Maal er opnaaet; man haabcr imidlertid det
Bedste. Hvad der isar beroliger dem, der onste en
fælled« Ovcrccnskomst, er, at Lord Ponsonby har
opgivet sin Permissionsrejfe, og at han ikke forlader Constantinopel. Deraf slutte de, at det er ham
selv magtpaaliggende , i en Sag, der gcraadcr
hele Europa til Nytte, atter at holde lige Skridt
med sine Colleger, da han ellers vistnok vilde have
foretrukket at fjerne sig fra en Post, paa hvilken
han under de nuvcerende Omstændigheder ikke kunde
andet end fole sig generet. Hor nogle Dage siden
bar han afsendt en Coureer til London, der efter al
Sandsynlighed stal forlange nvc Forholdsregler, eller

underrette hans Regjcring om, at han vil nodsageS
til at finde sig i TingencS Stilling eg, for ikke ganste
at gjore sig fremmed med Porten og de andre Kesandtstaber, at tage Deel i Confercntserne i ToldDepartementet. HviS han ikke gjor dette, begaaer
han en grov Fejl; bedre kunde han ikke virke til
Ruslands Fordeel, end hvlS han blev staaende isoleret og saaledes tilintetgjorde de andre Magters
gode Stemning til at indlade sig paa fælleds Underhandlinger. Imidlertid underhandlede den franste
Forretningsfor«1 alene med Porten, og han vil sikkerlig stutte et Separat- Ferdrag, saafnart han er
blevet overtydet om, al det engelfle Cabinct bliver
ved sil Forsæt, ikke at indlade sig paa nogen fælleds Overeenskomst. De andre Gesandtstabcr ville
vel folge dette Trempel; men endnu synes de dog
at scc Tingen an. De syneS at treffe Aftaler , og
for der Forste at indstrænkc sig til. nojagtigt at underrette dcreS respektive Hoffer om Alt , hvad de
kunde blive foranlediget til at gjore.
Dcn 2sde Marts. Siden Opforelsen af den
sidste Bro har Sultanen befalet Lap ud an Pascha,
endnu at bygge tvende Broer, den ene mellem Galata og Konstantinopel, den anden mellem Agnali,

Kavak og Balas, for saaledeS at oprette flere Forbindclfcr mellem StadenS forfljellige Dele. Capudan Pascha er allerede bcstjeftiget med de forberedende Arbejder.

Et Selstab af Kjobmænd har med Regjeringen
fluttet en Eontract om Leverantsen af Opium til dette
Aars Forbrug.
Lord Ponsonby har med den herværende Eargador af Skibet þÿ viren",Hcrr Bell, og med Sapi-

Childs optaget en Protocol over hiint Skibs
Borttagelse og sendt den til London.

tain

tund,

den 7de

Sverrig.
April. þÿ
Afvigte

Nat Kl. 12

have nogle voldsmænd, ved at benytte en i Nærheden staaende Muurbrækker, der fluide bruges til at
nedrive Mure ved Lundegaard, forsogt at nedrive
Travpcn til Hr. Bistop m. m. Dr. FareS Huus,
som ligger tæt ved Lundegaard. Men da Forsogct
mislykkedes havde Voldsmændene kastet en halv Muurstccn ind igjcnucm vinduet i BistcxpcnS og hanS
Kones Soveværelse, med en saadan Fart, at, uagtet
Rullegardinerne vare nedrullede, Stenen naacde ind
i værelset lige til Sengen, hvori Biskoppen og HanS
Kone laae og traf Brflcppen i Hovedet. Lunds
Hovding, Grev Posse, som næste Eftermiddag kom
til Byen, begav sig strar, efter at være underrettet
herom, til Bistoppcn, som befandt sig temmelig vel,
.uagtet Saarct havde blsdct stærkt, og han var bleven
meget bestyrtet. Samtlige Studerende ved Universitetct indfandt sig ved hans Bolig, og lod bam bevidne deres Deeltagclsc med Forsikkring om at ville
gjore alt for at opdage voldsmændene. Endnu
havde man ingen Mistanke om, hvo der havde foretaget voldsgjcrningen, hvorfor heller ikke noget Forhor havde kunnet finde Sted; derimod havde Laudsbovdingcn opfordret Stadens Borgermester til om-

hvggeligt at iagttage Alt. for at erholde Oplysning
om Gerningsmændene og paa mindste vink strar
at give Underretning derom.

Norge.
Det nylig ophorte
Stavanger, dcn 6te April. þÿ
et
været
de
af
vaarsildcfisteri har
rigeste, som didtil har fundet Sted ved NorgeS Kvst. Foruden det

Forraad, som næsten hver Huusholdmng langS Havkanten lige fra Stat til LindeSnæS har forsynet sig
med, vil sandsynlig 5 til 600,000 ! ender salt« Sild
komme i Handelen. Den uhyre Sildcmasse kom und«
Land i Januar, og Fifleriet begvndtes den 5te, som
sædvanlig, ved SkudeSnæs; senere fortsattes det efter
korte Mellemrum ved Soggendal, Flckkcfjord, Etavanger, og endteS efter hemmod tre MaanederS For-

lob ved Bergen. Næsten allevegne betales den ferste
Sild dyrere end sædvanlig, og det er v,st ikke for
Fisterne
hojt, naar man antager Middelpriscn,
erholdt, til 1 Spd. for Tondcn. Men uagtet deu
hoje Priis paa den ferste Sild i Forening med deu
rige Fangst muligt vil gisre, at Kjobmandens um >
delbarc Gevinst paa Silden bliver liden eller ingen,
maa det dog sikkert antage«, at dcn rige Belsignelse er paa dcn meest velgjerende Maade bleven
uddeelt, thi den fiflende Almue, som ved det stormende
vejr i de tvende foregaaende Aars mislige Fiskeri« fik
deres Fistcvælder odelagte, og derved tilsatte Mere,
end de fortjente, trængte hojligcn til den gode Fori Aar blev dem til Deel, baade for af
tjeneste,

som

saa

som

at kanne anflaffe sig sine tarvelige For«
»ød enheder, og for med Lyst og Mod at kunne ruste
sig til norste Aars Fifleri. Ikke mindre gavnlig er
bliver
den Andeel af denne Forsynets Gave,
dette
et
Sted
tildeelt Daglønnerc, hvoraf isoer paa
Aar
efter
uforhvldemoessig stort Antal har nedsat sig,
uden Fifle»ar hidlvkket ved Fiflerierne; disse,
riet vilde have kommet i Trang, erholde nu ved Sildens Tilberedning og Udflibniug Arbejde det hele

A,'«b«a»de»

som

som

Aar.

vi ville ved et

see,

loseligt Overflag

omtrentlig

hvor stor en Pengesum, der ved dette AarS
tilfalder den arbejdende Glosse:

Fifleri

. .

løn til 20 K. pr. Td
Hyre til Sømændene paa de mange
hele Sommeren benytteS
Kartøjer,
til SildenS Udflibniug, udelades her.

som

Men denne

Tilsammen
Sum kommer dog, efter et kott Omlob,

ndentandlke Etterretnmger.
den 22de

April.

þÿ
En ber

bostddende

vognmand kom i Tersdags pludselig og paa en
sørgelig Maade aftage. Idet han nemlig kjørte
paa Gaden med et Las Klyne blcve de temmelig
vælige Hefte flv og lobfle, og formedelst hanS ubeqvcmmc Siede oven paa Læsset var han ikke istand
til med den nødvendige Kraft at holde dem, og idet
de vilde svinge cm et Hjerne »cellede vognen, hvorved dan knuste Pandebenct mod en Steen og opgav
Aanden strar ester. Han var Enkemand og efterlader sig ingen Bern, men en dybt sorgende gammel
Moder og Søtflcnde, uden for hviS Bolig Uivkkcn
(Nibe St. Av.)
netop fltte.
þÿ
Ten 12te Dennes tildrog sig paa Vilstrup
Mark paa Moreee den Ulykke, at en Bondekarl ved
Ravn IenS Rus ved uforsigtig Omgang med sit
Skvdegevæbr tilsatte Livet, ved det i Anledning
heraf optagne Forhør, er det oplyst, at den Afdøde,
der var gaact ud for at jage, modte en anden Karl
ved Navn Jens Skrcrder, der ligeledes var gaact
paa Jagt. og samtalede med denne om Beflassenheden af dereS Gcvæhrer. Den Afdøde forlangte
nu at sammenligne IenS SkrædcrS BoSse med sin
egen med Heusyn til Løbets Beskaffenhed, og satte
sig , desaarsag ned paa Marken med Bøssepiberne
imod sig. Da IenS Skrcrder hørte Nogen gaae
hvem
paa Marken, vendte han sig om for at
Skuddet
den Ankomne var, og hørte i det
den Afdøde falde. Det var den AfdødeS
og
med
Hagel ladte Gevæhr, der var gaaet af, og
rigt
Skuddet havde bortrevet det venstre Vjc tilligemed
at Hjernen
den øverste venstre Side af Hovedet,
blev
laae adspredt paa Marken, og Døden
øjeblikke(Thist. Av.)
ligm bevirket.
þÿ
Den 13de April 1837 højtideligholdtes i Eneptrup Prcrsiegaard en sjclden Fest: den hcrdervcrrdige
78aarige Hr. Søren Bagge fejrede Dagen, paa
hvilken han for 50 Aar siden blev ordineret til Sognepræst for Ousted og Taaning Menigheder i Aarhuus
Stift. Førend den af henimod 300 Mennesker talrige Forsamling havde indfundet sig i Kirken, havde
Jubeloldingen modtaget et fljønt Beviis paa hans
Sognefolks kjerlige Hengivenhed i et Par kostbare
Selv forgyldte Eonteirkcpper med en hjertelig, velfortjent Jnflription , der kun var et svagt Beviis
paa del inderlige venfiab, der knytter Religiooslæreren til sin riflede Menighed. Flere af HanS EmbedS-

saae

med mange
Efter at

Ridder

Honoratiores fra O«-

Psalme«

Nr. 59 i den
var
Psalmebog
afsjungen , besteeg
vante
Talcstcel, og med rørt Hjerte
Jubeloldingen sin
er jeg. Herre, Herre?
tolkede 2 Samuel 7, 13: þÿ Hvo
at
Du
er
mit
haver fort mig hidHuuS
Og hvo
indtil ?" forklarede med Taarcr sin fljcrbncsvangre
Ungdom, Herrens Hjelp i Fortiden, takkede Menigheden og øvrige Tilstedeværende med ydmyg Bøn
em Herrens Hjelp i Fremtiden. Derpaa fulgte Psalmen Nr. 368, og efter denne fremtraadte Hs. H.
egnen, tilstede.
evang. christclige

som

som

.

som

som

forstørstedelen tilbage til Handelsmanden.

Vibe,

Rosing vare,

Hs. H. Hr. Eonsistorialraad

i en sindsopløfHr. Amtsprovst Schmidt,
tcnde Tale og i sit soedvanlige blomstrende Sprog
fremstillede den vcrrdige LarerS Bcrrd og den Tiltro,
Religionslærer fottjrncr al vdcs af sin Mehan
nighed og blandt andet frcmhcrvede den sjeldne Nyden HcrderkronedcS
delse, han i øjeblikket følte
65,000 þÿ
da
Amtsprovstens
Fader havde
Ben,
mangcaarige
Sted
halvt
foret
selvsamme
Aarhundrede siden
just paa
þÿ
369
Nr.
fluttcde Højtideligindsat hiin. Psalmcn
85,000
heden. Den crrvcrrdige Gamle modtog tilligemed
sin cedle 82-aarige ZEgtefælle, i sin Præsiegaard atter
þÿ
ved et glad
100,000
Lykønflninger af et talrigt Selflab,
Torden
Kanonernes
under
Maaltid og
, afsang tvende
i
denne
vakkre Sange i
Anledning. Og Sandhed, Ingen forlod den alderstegne værdige LcrrcrS Bolig uden
850,000 Epd. med rørt Hjerte og at give ham det Vidnesbyrd

Til Fiflerne for <500,000 Tdr. ferfl Sild 000,000 Spd.
Til Mandflabct paa de Fattojcr og
Vaade, som bragte Silden fra Fifleværene til de Steder, hvor den ued-

saltedes
For 600,000 tomme Tender, fraregnet
Stav eg Tondcbaand, som fra Ud.
land« ere indførte
ArbejdSpenge, hvoriblandt for SildenS
Ganing og Rcdsaltcn samt Bødker-

R. af. D. og

samme

see

saa

hrsdre, hvoriblandt HS. H. Hr. Amtsprovst Schmidt,

som

Magister P. Povlsen gav hanS Formands Formand Hr. Hans Sejdelin, der ogsaa var So-

niisenilarist: þÿ Sednlaniajjit aniiiiariini sibi coiicreditaruni curain!" Og at haabc, som han selv øndet Forsyn, der var hans Vejleder i haus
flcr: þÿ At
Barndom , Ungdom og Manddom, fremdeles vil vcrre
det i HanS flrobelige Alderdom." (Aarh. St. Tid.)
Paa den nordre
Aykgobing, den Ivbe April. þÿ
Side af Nødsand fandtes sidsiafvigtc Løverdag Liget

af en Mandsperson, der ester Klcrdcdraglen at flutte
SandsynligviiS er han en af Maudflabet fra den Jagt, som Loverdagcu den 8de ds.
totalt forliste ved Gjcdsocr. I Skroget af dette
Skib fandtes flere Tdr. OstcrS.
þÿ
Fra Lolland flriveS at paa Grevskabet
Ehnstianssædc og Baroniet Juellinge er paagreben
eu Tyvebande bcstaacndc af ser Personer, der i længere Tid har forøvet flere Tyverier.
þÿ
Medens hvppige Klager over tiltagende NcrringSløshed lyde fra alle Egne, er det behageligt at høre
hvorledes en eller anden Industrigreen i en enkelt
By flyder frodigen frem til Held for mange Mennefler. SaaledcS erfare vi af en Skrivelse fra Nakflov, al Hr. Stadshauptmand Ridder Klausens SkibSbyggeri, der allerede har leveret flere fortrinlige Skibe,
er i stedse tiltagende Virksomhed under denne driftige
Mands Bestyrelse. Ved Skibsbyggeriet alene sysselstøtter han omtrent 60 Mennesker daglig. Foruden
en Postjagt og en Brig, som staae paa Stabelen og
skulle lobc af omtrent midt i Maj, flal endnu bygges
et stort Frrgatflib, der er bestemt at løbe i Vandet
inden Udgangen af October d. A.
Aykgobing, d. 23dc April. For nogle Dage siden
fandtes Moller Jørgen Jensen af Ovclup her paa Falster svømmende i sit Blod i Sengen, hvor han laae tilligemed sin Son. Han havde nemlig. medcnS Familien sov omkring ham i samme Stue, bibragt sig to
betydelige Indsnit med en Brødkniv, det ene i Armen
og det andet i Halsen. Hau levede nogle Timer efter,

var Soemand.

men den tilkaldte Lcegehjelp var forgjeveS. Efter
HanS Maade at udtrykke sig paa, havde han flaaret
for at faae Luft.
Halsen over paa sig þÿ
(Loll. Falst. Et. Tid.)

Ajsbenbavn, den 26dc April.
I Rat Kl. 3 udbrod en heftig Ild i Huset Rr.
105 i Diedrik BadSkjcrrs Gang paa anden Sal hos
en Væver. Ilden rasede allerede saa stærk, da Hjelp
kom til, at Huset saa godt som lagdes i Afle. En
Kone, der boede paa Ovisten, var ncrr blevet indebrændt; hun bragtes vel ud gjenncm Flammerne, men
flal dog have været
stcrrkt beskadiget, at hun og
Barnet døde inden de naaede Hospitalet. Kl. 7 var

saa

Ilden flukt.

Kjobenkavn, den 26de April.

Brevposten

Dampskib« ankom

med

Kl. Ilt. De

i

Formiddags

medbragte Tidender indeholde ikke en
eneste Efterretning af nogen Betydning; følgende
Par Nyheder meddele »i vore Lcesere.

England. þÿ
Dronningen er blevet saa syg, at
Prindsesse Augusta maatte repræsentere hende ved
den sidste Lever. Hendes Bryst er angrebet; men Syg-

dommen synes
gende Art.

dog ikke

þÿ
I Manchester

at være

frygter

Fabrikarbejderne, der ere

af nogen fvraroli-

for Uroligheder af
ud af Virksomhed

man

satte

Flere Sammenrottelser havde allerede fundet Sted:
men paa OvrighedcnS Løvte om at skaffe Understøttelse , vare de blevne dæmpede uden at have videre
foruroligende Følger.
Den 18de d. M. aflagde det
/ran ker tg. þÿ
nye Ministerium begge Kamrene cl Besøg; det hedder,
at Labincttet

fuldkommen fortjener Tilnavnet þÿ det
naar man tager Hensyn til de Medde-

ubetydelige",
lelscr, det gjorde Kamrene. Det ministerielle Program gaaer nemlig ud paa, at kabinettet egentlig
flet intet Program vil udstede, og at Alt flal blive
ved det Gamle, cmendfljøndt Apanage-Loven flal
opsættes i nogen Tid og Ikke- RevclationS- Loven
overlades til Pairs- Kammer- Kommissionens Gvdtbcflndcnde.

þÿ

Hertugen af Orleans'S tilkommende Gemalledsages af sin Moder til den franflc Grændse,
hvor selve Hertugen vil modtage hende.
þÿ
þÿ Moniteuren"bekjendtgjor en Ordonnants, der
udnævner Hcrr Pcrsil til Præsident for Myntkommissicinn, i den afdøde Pair, HerrSuS sys Sted.
inde

Spanien.

þÿ
þÿ Courier"fortæller

stian, af 14de d. M. ,

at tvende

fra St. ScbaLoudoner-Blades

korrespondenter, der i Anledning af en Sammenkomst mellem carlistifle eg christinfle Officerer paa
Forposterne, i dereS Iver efter at indhente Underretning, havde vovet stg for langt, vare som Spioner
blevne grebne af Karlistcrne, førte til Ernani og to
Timer ester fludte. Kort før Henrettelsen sendte
man en Skriftefader til den ene af disse Herrer,
der var katholik. Man crfoer senere, at det var
þÿ Times's"og þÿ Morning
-Heralds" korrespondenter
þÿ
Med Hensyn til Krigen, da mene Nogle, at
den cngelfle Legion snart vil foretage en offensiv Bevægelse, medens Andre forstkkre, at karlisterne have
et Angreb i Sinde paa Amehagana, som Christinerne
endnu holdt besat. Atter Andtc ville vide, at Ge
neral Evans ikke agter at foretage noget før sin
Afrejse til England, og at hau især er befljeftiget
med, af Legionen at danne et Elite CorpS , der

-

efter Kapitulationens Udlob med samme Sold
Garden flal træde i Dronningens Tjeneste. Dette
KorpS siges al flulle bcstaae af een Brigade Jnfanteri , samt af LcgioncnS Artilleri og kavalleri.
Man har i PariS faaet Breve
Portugal. þÿ
fra Lissabon af 5te tenueS. Dronningen var
vidt helbredet at hun atter kunde vise stg offentlig.

som

saa

ThdsKlanb.

þÿ

Efterretningerne fra Wittgcnat den regjerende Fyrste
Sayn B3ittgenstein Hohcnstein
død sammesteds af Brystvattcrscl

stein i B5estphal«n melde,
Karl til

Frederik

den 8de denneS er
i i sit 72 Aar.

-

-

Anledning af eu ArtiKKel
þÿ AllgAeilung" om Thorvaldsens Museum

El

Par

Ester

at

<Ord i

þÿ Allg..feitung"

alt

tidligere har

i

meddeeit

en Skrivelse fra Kjobenhavn, hvori der berettes, hvad
vi > øvrigt endnu ej vorte bekræftet, at Cominitteen for
det Thorvaldsenste Museum har troet at burde afflaae
Bidrag fra de udenlandske Ministre, indeholder nu
Tidende en i en aldeles modsat Retning affattet Stri
»else, ligeledes fra Kjøbenhavn, og under l8t» April
optaget i Fvens StittS AviS, Hven det hedder: at der
nu fra denne
Eommittee »il udgaae en almin
delig Opfordring til hele Europa om Bidrag for Mu
seet. Fcrsaavidt Forfatteren erklærer en saatan Opfordring for ene at være istand til. at realisere Planen,
lægger ban mere KunstiandS end FædrelandSkjærligbed
det omvendte af den Beffvltmng, van
for Dagen þÿ
selv kaster paa de fleSvig hoisteenste Previndsialdlade þÿ
»let han fra Europas Eentrum, i et af le meest l.riie
en dansk BorBlade for al Verdens Tine paa en þÿ

samme

samme

Maaued«
samme, anmode« o« al afgjøre Beløbet inden denneMaade
anførte Sag: aanbicatn« jurt« Janus van Worm, convkl
uoærtig Maate, fremstillet Danmark, fem et Land, ; tra:
da jeg efter den Tid paa anden lovlig
,
Udgang
W. Langballe, i hvilken
Saubidatu«
t>
thevlagiee
ter vel har villie, men ikke Kraft til at rejse et Mu- luden den kongl. Landløver- samt Hof- og Stadsret, den 7de lade det indeassere Ligeledes indkalde« herreb Ond rn, som
maatte have Noget tilgode hos mig. min Handel vedkommende,
December 1835 er kjendl kor Ret:
feum (en Bygning, bvoctil Omkostningerne vilde beløbe
al
tilstille mig deres Fordringer.
at
Sandidatu«
forommeldte
en
ZensWorm
Vi
jurit
af
å
Indstævnte,
300
2
»De
Rbd.>.
en
Tusinde
haabe,
fig til
M. sal. Lederthougo Enke.
van
Worm,
eller
von
kalder
eller,
som
han
Janus
sig,
og
gode Villie og
saa taabeliz Fremstillen as denne verbehøver.
Hjørnet af Naaddnusstræde og Nytorv,
det af ham udgivne Skrift betitlet: Leverance til Blok
t
Vi vilde
Rr. 118.
Mangel paa Kraft ingen Gjeodrivelse
loren Svanesang, om Sitanten Hane idatue theologiæ
blot tilføje, at den væsentlige Grund, hvorfor det danske
H. W. Langballe brugte utilbørlige og fornærmelige Ud3 Anledning af at Skuespildirecteur August Serladeiser »g Sigtelser bor være døde »g magtesløse, og bor ligh. der for Tiden opholder stq i Hoidek. dar iodgioei »oFolk ej har fremmet Plane«, er fordi let netop i dette ' Indstævnte
til
Kjøbenhavns
udviste
sti
for
herved
Forhold
soguioq om. at hans LEgtestad med Caroline S elm an map
Djeblik er bestjeftiget med at epbjelpe fine Finantser,
bøde 100 Rdd. Sølv. Saa bør ban
Hovedkasse
FattiqvæsenS
aldeles vøhæves vg ham meddeles Bevilling til at indgaae an.
med at befordre Handel og Industri, og overhovedet '
vg betale det Netsgedyhr »g Skriversalariu«, som stulde have
bet Aifgtestad, indkalde« herved fornævnte Caroline Sesværet erlagt, saavelsom Oiodtgjorelse for bet stemplede Papiir,
med saadanne Foretagender, som ethvert Land, enhver
man, hvis Ovbøldsted er ubekjendt. rart 2 Ugers varsel til
Sitantens
ikke
»æret
for
stulde
det
dave
som
Sagen
maa
hvis
forbrugt,
ansee for Allernødvendigste. vedkommende
at melde lig hos mig for gi erklære, om hun fremdele« vil
Regjering anseer og
havde været beneficeret, samt i Salarium lit Si- leve i ægtestabelig Forbindelse med bemeldte Skuespildire.tenr
<Si dette fuldbragt, da mener Folket, at det vil være
Slddlr.
20
tantene
Procurator
Saasorer,
beskikkede
Lange.
þÿ
j Solo. Procurator Warthoe tillægges i Salair 2 Rbdlr. Werliqh,Amts Eontoir. den 20de Apnl 1837.
Tid, at bore paa Fcrflag, Kunsten vedkommende.
«»t

Har Forfatteren »ed i et fremmed Blad at ladesomoptage
kun
en Artikkel, der fremstiller hans Fædreland
Nationens
virke
at
meent
paa
Foras
opfyldt Betlere,

Planen, da holde vi os fuldfængelighed til Fordeel for den
at
danste Nation, i det Tiloverbeviist
kommen
om,
fælde af at Subscriptionen endnu fortsættes, dog ikke af

missorstaaet ZEreSsølelse rille bave gaaet i Snaren.
Hensigt syneS at ftemlyse
i
af følgende Attring þÿ ogsaa selve Danmark vil Subscriptionen ved dette Skridt af Ecmmitteen, som den
offentlige Men,ng allerede for længst har erkjendt for
den ene rigtige, faae et nyt Liv". Men imod denne
for længst har
hans Paastand cm, at der existerer ogmaae
vi paa det
existeret en saadan offentlig Mening,
kraftigste protestere. I Forfatterens egen Hjerne kan
en saadan Memng være udklækket, men den har vistnok ikke forplantet sig videre end til de Enkelte, der uden
til slavist
nogensomhelst selvstændig Mening , ere vandte det
danste
at antage bans. Ligesaalidt som Massen as
bele
er
dens
i
dette
Opmærksomhed
hvor
Djeblik,
Folk,
rettet mod denS vigtige Interesser, værdiger Museet sin
Opmærksomhed, ligesaalidt onster cg endnu mindre forlanger den af fremmede Fclkeflag Opofrelser, den selv
vil kunne bringe, naar Tiden kommer. Dog vil den
paa den anden Side neppe have noget imod, bviS Udlandet, engang i Tiden, stulde fole Trang til at yde
fordre vil den af
, kun þÿ
sit Bidrag til Planens Fremme
þÿ
i Indbydelsen
at
Nationen
den
Commlttee,
hiin
hertil ej fremstilles som kraftesløs, ej scm
C. /ridsch.
Betler.
en

At han bar havt en saadan

Pct Kongelige Theuler.

3 Aften opføres: Svend DyringS Huus, original
romantist Tragvedie i 4 Aeter,
3 Morgen Aften: Jean, Skuespil i 3 Afdelinger efter
Théaulov og Siqnvl. Zmellem 2den og 3die Afdeling: en
Da« <i? <leu\. som banlses af Hr. Larcher og Ifr. Srahn;
vg: Aecønsrnten og Duret, original Vaudeville i l Aet
af Hr. Prof. I. L. Heiberg. Forestillingen er forbi omtrent
Kl.

».

R c i sc n d c.
Med Dampstidet .Frederik den Ssette afgik den 24de April
til Travemunde: Siiimestcr v. Christmas med Frue vg Barn.
Kjobmændene Meurling med Kone. Thorsen og Køln, Dyr-

læge Boge, Sproglærer Breseman, Ifr. Wagner. Architeet
Bedncke, 3 Haantoærkssrenbe.

KjobcntiavttS Bors-Cours.
deu 25de April 1837.
i»t» 2044.
Hamborg 2 M, þÿ
Species 202.

,

Discoiuo 4 vSt.
Speeic« solgtes til 12 5 1

.

uden Stenter i Bane: 88.
Dito uden Stenter i Sedler 90.
Nationalbanks-Obligationer (af Laanet den 2den Febr. 1820)
103.
rede Solv 102
Dito t Sedler 103 104.

Kongelige Obligationer

,

Sele. der ukredes af det Offentlige. Det Idømte at udredes inden 15 Dage ester denne Doms lovlige Forkyndelse
under Adfærd ester Lovens
er i Høiestcret, Mandagen ten 36ie April dette Aar, afsagt

saadan Dom:
.Sitanten. som hverken selv moder eller ved Fuldmægtig
lader mode til bestemt Tid for Høiestcret bør betale sirestndstpve Lvd Søl« til vor Frelsers Kirke, forend bet lillades bam med denne Sag at gaae i Slette, og, saafremt han
ikke inden tre Uger melder sig med Qvittering, at bemeldte
80 Lok Solv ere betalte, bor han have tabt Sagen og bam

.

ei tillades videre derpaa at tale:
at der ikke i Høiesterets Iustitscontoir er
foreviist nogen Qvittering fra værgerne for vor Frelsers Kirke,
at de i sorestaaende Høiesterets Dom ommeldte 80 Lod Solv
ere blevne betalte.

hvorhos tilfcies .

Høiesterets Zustitseontoir,

Forhenværende

pr. 2te

Ian. 103

i

103,

JUeteorøløgiihe ggttagrlfer. Kl. 12 Middag.
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Vinden.
O.

þÿ
C.
þÿ
N.
þÿ R, O.
þÿ O.
þÿ
S
þÿ S. O.

Avertissementer.

3 vv'reentstemmelse med Forordningen gf 27de Sevtemder
1799 S 20. bringe« herved !U offenttlg Kundskab, at der i den
paa Høiestereis- Ordenen for indeværende >ar under Rr, 29

F. Terkelsen, vnndttndgermester.

sessionen.

.

Universitets- og Commuoiiets-Conloirerne ere fra Mandagen
den 24de April henstyttede i den nee Universitet Bygning.

Znbgangen er igiennem Porten ligefor Frue Kirke« Taarn.

XiUaanØ.
Af Umyndiges Midler kunne 927 Rid, 27 ff. rede Solv og
145 Rdd. 44 si. Repræsentatirer fgaes NI Laau > sprstkommeuyc
Zuni Termin, naar man derom forinden henvender sig i
rortofrie Breve til undertegnede Orersrrmpndere med anordnet

Sikkerhed.
Ktøge. ten

24de Srril 1837.
Lubbers.
3. W. Egern«.

Fragtleiltghedcr.
Dampskibet Voven,

Cier

af Ziørnelunde Mølle, Zen Ehri-

Det uerstattelige Tab af vor høit elskede Dalter sine tvende
efterlevende Børn ømme Meder, Snkegrevinde Klemmine
Lerche, som efter sterc Aar Brystsvaghed endte sine Lidelser
i Wiesdadeii. Sialten mellem den 4de og 5te April, undlade
vi ikke herreb at bckjendtgiørc fraværende Slægt og venner.
Earl Lerche,
Louise Lerche,
Kammerherre og Hofjægermester.
født Leveyoiv.

Lttøraire Anmeldelser.
Da Trykningen af kel anmeldte Nepertcrium cg
Register over Reskriptsamlingen ved Lands-

overrets-Assesscr Algreen-llSsing ikke vil blive
begyndt forend i Mai, saa forlænges Subfcripticns-Terinlnen til 30te April d. A. Om det
Videre dette Værk vedkommende henvises til den udgivne
Plan, tern paa Forlangende udleveres eller til'endeS.
De Planer , som endnu ere i Eirculation og maatte

forsonede med Nogens Paategning, bedes »nden den
angivne Termins Forlob indsendte til Forlæggeren, den

være

Gvldendalske vogbandling, Klgreboderne Nr. b.
Admiral Nelsons l/rvnrt af Robert Sautdøn.

En ae Englands fortrinligste Skribenter har stilk et England tappreste og seirrigste Søhelt. Denne Levnetsbeskrivelse,
der er rug paa Sfverlinger og interessante Eventyr, maa have
en egen Tillokkelse for o Danste, da benne Helt ogsaa har
spillet en betydelig Rolle i Danmark Aarbøqer og hoist interessant maa det være vs, at læse Bestrirelsen over hiin stolte
Anden-Avrils-Færb. hvor nordist Tapperhed tilkjæmvede
sig en Fjende Beundring, Sauthey Bog bliver udgivet
Substriøkiøn
paa Danst i :>de Hefter, hvert til 2 Mk. 8 si.

modtage ho mine Eommissionairer i Hrovindserne, saavelsom
i Rorge og Soerrig. samt her i Staten i de steste Boglader
Philipsen s Boghandiing,
og i
>2olhergaden 335.

Nylig har forladt Pressen:

Beldcnak,
Jon« Andersen
Bistop i Fyen.
En LevneiSbestrivelse.
«f

Paludan-Muller.
Eaud. Theol, og Atjunet. Andel forøgede Oplag.
E.

Dito dito i r. S. til 4 pSt.

Mqsbauk- Obligat.. Stenten

Hammerich.

er ved Døden afqaaet ester nogle Sars svageligt
Helbred, hvorom hans Slægt og venner herreb underrettes.
Ved Redelighed og Tienltoillighed erhvervede han sig Anden
og Agtelse hos alle dem der kjeudte ham.
Beoer.
Kjødenhavn. den 22de April 1837.
Saneclliraad.

stensen.

Sngelste Laan ved Wilson 4c Comr. 72 72.
»tørste Laan til 4 r«t. t Bco. safstuttet den 21de Zunt 1834)
101 « 102.

4 rCt.

1837.

Døbe.

S rCt.

Storste Species

April

Moltke.
Undertegnede er styltet fra Amagertorv Nr. 45 til Oster
gade Nr. 34, og anbefaler sig med en Deel saovel simple som
fine Kastjetter »g all drab der henhører til Vundtmager-Prp.

Private Avertissementer.

Største Speeiesedler 181 J.
Svenste Sedler 48 -> pr. 1 Sidlr. Rigsgjeld.

101 > 102.
Dito dito til 4 v«t. r. S. fas 1828) 102.
4 v«t. nye Svenste Hypothekkasse Obligat, i Bco. 92 a 92j.
4 pCt, uopsigelige Norste Kigsbanks-vdligationer. lydende paa
þÿ

den 25de

Holbek

D.'tte Skrift stildrer en Mand, hris Ravn er langt mere
bekjendt. end han« Lernet rg Skjedne: det kar tillige til Hensigt. ved Fremstillingen af en enkell Figur med dens nærmeste
Omgivelser at oplyse de offentlige Forhold i pert Fædreland
i den eaa mærkelige Begivenheder saa rige Begvndelse af det

sertende Aarhundrede. Skriftet, ter forst udkom i Efieraaret
1832 , som Program til Reformationsfesteo i Odense Kathedralstole, er i dette andet Oplag, som er to Ark større end
det første, forøget hggde med Tillæg og Rettelser iTerien vg
Anmærkningerne, og med en Deel hidtil udekjendle Aeistpkk r
fra det kongelige Geheimc Archlv Disse Documenter, i Forbindeise med andre haandstreone Kilder, have sat Forfatteren
istand til al give en suldsiændigcre vg npiaqiigere Fremstilling
end det red Asdenvttelse gs trykte Kilder rilde have ræret
muligt.
Skriftet faae i rag Materie ror 4 Mk. 8 si., vg i stut Heste
for 5 Mk., i Kløbenhavn raa Reiyels. Schudotke. <epttcntahls og Høst s Boglader, og i Prvrindserne hos mme sædvanlige Eomniissivnairer, samt i Odense hos Forlæggeren

_

S.

......

Hempel.

blandede AvcrtiSsemeuler.
Enhver, som rre mig noget stridig, hidrørende fra
den ar m>u salig Mand, Biinhandler 3- L. Lederthoug,
drevne Hindel, eller «g senere, da jeg efter hanejlød fertfatte
Alle

og

.

afgaacr fra Corsøcr til Langeland Fpen og Kiel
, Onsdagen den 3die Mai. Morgen Kl. 2.
Vienervogue afggae fra Kiobenbavn til Sorsoer
Tirsdag Eftermiddag Kl, 4. for at befordre Reisende, som ville

denrite Dampstidet.

Betalingen, saarel tillands

som

med

Dampstidet. er

som

isjor.

TorlgeS.
Kloverfro,

fortrinlig qolt saarel rodt som hridt. Raigræs. np seed Tronh>:m Sild 3 Rdd. Fjerdingen, diio t halre eg hele Tønder;
raffineret Lamretran 27 si. Volten i hele Tønder 32 Rdd.
er. Td.: fiin afnakket islatust Kllrsist 8 Mk. Lspd.; udmærket
god Platsist 7 Mk. Lsrd.. 20 Rdd. pr. Skod., mm.. bekommes
i Fredcriksberggaden Nr. 33. femte Gaard fra Sammeltorr.
Hans Peberten.
Ho Horkræmmer
91 ti titelener reEt Parti Runkelrceftø er atter arriveret hos

.

Aug. Piehl,

Hjørnet as Høibrcplals cg
lille Kirkestræde, Nr. 42.
Sture enjelslic Kartofler.
Paa Bernstorffs llovmarksgaard n-d Jægersborg,
kan daglig bekommes store engelske Lægge- Kartofler. Om forlanges gives llabat.
\V. Rotwitt-

ctsligr Averlis j'ementer.
!tuctioncr.

Tirsdagen den 2den Mai, Kl. imellem 1 og 3, bitver
?cd Aucticn 4de rg sidste Gang cpraabt til absolut Bon
salg , uden stere Aucticnen
Hulet Nr. 202 paa Hjørnet as Krystalgaden cg lide

i StadrnS Brandkasse ror
4o0i.» Rdd. Sølv.
Eondlticnerne cg Adkomstbrevene ere ionnden til Efter
syn paa Eancellieraad Prccuraior Pavngks Ccntoir
Ved 3die Auctto i er ikkun gjort
i Nvdroegaden Nr. 22.
bøieste Bud med 2400 Rbd. Sølv.
Tirsdagen den 2den Mai førstkommende, cm Eftermiddagen Kl. imellem 2 cg 4, bliver ved Buctton, som
akboldes paa Grunden selv, 4de cg sidste Gang cpraabt til
absolut Salg, uden stere Auctioner:
Grunden Nr. 137 Litr. V i lille Fiolstræde, af ru
særdele- regulair Figur til BvggepladS, indehol-

Fiolstræde, sorsikkret

dende 1,060 Qvadraialen efter Maaledrev.
Det bemærkes at de Bygninger, som opført« paa denne
Grund , der scrden har været Havejord , ville være stntagne scr Bankhæftelse; og bviS Grunden strar > indevæ
rende Sommer bebygges, kan as det kongelige Universitet«
Midler erholde« en passende Prioritet«- Eapital , Kjøbe-

summen derunder indbesattøt,
Kjøberen maatte

ønske det;

tillaan« i øicntcmmer, cm
alt i Overeensstemmelsr med

Auetion« Eonditionerne, som tilligemed Maalebrevet forinden Auctionen er til Eftersyn paa Eancellieraad Procuratcr Pavngks Ecutoir i Nvbrcgade Nd. 22. Ved
3d«e Aucticn er budet 3 Rdd. Solv pr. m Alen.
3«olge vedkommende Udlæqsbarers Regoi,ilion, bliver ben
Kløhrnird Zørgen Znul tilhcrerte og raa Rye Sm.degade
her j Horsens, under S!r. 494 bellagende Ggard med derirærende Brrnteviinttøi, stillet Nl Bortsalg »eb »de r»entlige
Aucllouer, der afholdes:
Tirsdagen den lsde Mai,
Mandagen den 29de Mai

Mandagen den

t2te

og

3un> jæsifornnende

