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lingerne bleve afbrudte. þÿ �Tidenderne fra den tide
melde, at der endnu ikke er gjort noget Skridt, at Hr.
Montalivet har vægret sig ved at træde i For-
bindelse med Guizot og den Dags Morgen nægtet sig
hjemme, hvorimod Hr. Guizot samme Dag to Gange har
været hos Kongen. Hertugen af Broglie har ligeledes
naegtet at indtræde i Kabinettet, saa at Man venter, at
Kongen nodes til at vende tilbage til Kombinationen
Soult - cLhiers. Depuleredekammeret holder imidlertid
for et Syns Skyld Moder og er utaalmodlgt, medens den
ellers utaalmodige franske Natien forholder sig taalmodig.
I en TorSdagssoirce hoS Hr. Dupin stal han tilligemed
Odillon - Barrot og Nicot have erklæret, at Kammeret
burde tilstille Kongen en Adresse og anmode ham om ar
gjore Ende paa det ministerielle Interregnum.

Spanien.
Tilstanden i dette Land synes dagligen at forværre sig :

<Labrcra har i Nærheden af Valencia omringet 1000 Md.
christinist Jnfanterle og 155 Dragoner, hvilke Sidste dog
undkom med Tabet af 15 Ryttere. Under Klangen af mi-
litalr Musik bleve 38 af de Fangne af hoiere Rangþÿ �skudte !
Paa Borsen i paris hed det den 14d» , at Cabrera havde
liidt et Nederlag.
I Barcelona havde Man om Natten til den 1 d. forfogt

at stikke Ild paa Municipalbygningen, og Man frygtede
meget for et rcvolutionairt Udbrud i Staden.

Den 2 d. havde der i Madrid vcrret et stormende Cor-
teSmode, hvor Man paa det Heftigste havde forlangt Men-
dizabals Udtrcrdelfe af Kabinettet. Erministercn £ope;
var den 1ste draget igjennem Gaderne med en rod Jakodi-
ncrhuc og en himmelblå« Kappe, for at vcrkke Opmærk-
somhed og Uvillie mod Regjeringen. þÿ �Med 93 Stemmer
mod 39 havde Man i Cortes antaget den fjerde Artikkel i

KonstitutionSudkastet, ifolge hvilken hele Monarkiet skal
staae under een og samme Lovbog. Under 27 f. M.
havde en stor Mængde Deputerede indleveret en Adresse til
Dronningen , hvori de beklage, at alt det i de foregaaende
Aaringcr udgydte Blod ikke har bragt Nationen videre end
til det Punkt, hvori den befandt sig dengang Dronningen
tiltraadte Regjeringen ; de onste de nuværende Ministres
Assted og fordre Konstitutionen af 1812. þÿ �I Madrid
ligge SV,000 Mennesker syge af Grippe.

Adresse- 03 politiske Avis
Forsendes med Brevposten

Redigeres, trykkes og udgives i Vdeuse

Torsdagen

Kongehuset.
EtatSraad Fengers Bulletin:

cn 18 2lpril : þÿ ��H�s�.Majestæt Rougen har i afvigte Nat
havr fertil syv Timers Gsvn, og AllerhoistfammeS Le<
findende er godt, som i de forrige Dage."

Frankerig.
þÿ ��D�e�thidtilværende RegjeringSsystcm þÿ �siger et Pariser-

blad þÿ �befinder sig i samme Stilling som en Journal,
hvis ansvarhavende Rcdakteurer oftere ere blevne domte, og
nuforgjæves see sig om ester en ny Redakteur, der imid-
lertid blot stal figurere med sit Navn, da den gamle Hoved-
redakteur forbliver det egentlige Drivhjul i Maskinen."
Kombinationen Soult - Lhiers syntes den 10de at være
bleven afbrudt og den Ilt« var Marstal Sonlt alene ble-
ven kaldet til Kongen. De fleste Journaler indromme, at
Kongen vel havde tilstaaet Lhiers, at der i Anledning af
Hertugen af Orleans'« Formæling stulde udstedes en al-
mindelig Amnestie, men atDhiers ikke havde syntes om
Kongens ubestemte Tilbud om en eventuel Intervention l
Spanien, men oieblikkelig forlangt Udenrigsportefeuillen
istcdetfor den indenrigske, for at han saaledeS i de spanske
Anliggender i det Mindste kunde flkkre sig en overveiende
Stemme. Man nævner forresten flere nye Kandidater til
de ledige Ministerpladser, som Dhrr. Mangnin og Be-
renger, ja Guizots Tilhængere udpege endog den yderst
upopulaire Hertug af Montebello, Marstal dannes'«
Son, der tidligere har været Gesandt i Kjobenhavn og
i Schrveiy.

Samtlige Ministre have dcnlvd« understrevet Hertugen
af Orleane's ZCgtestabSksntrakt med Prindfesfen af
Meklenburg.

Dagspostcn medbringer Efterretninger fra den 13d»,
ifolge hvilke Marstal Soult, som ikke pleier at gjore mange
Ord, hvis Tale ikte er smidig, men snarere plump, og som
er en Underhandler, der i Samtalen hellere horer end snak-
ker, har den 13de havl en Sammenkomst med Kongen,
hvori han erklærede, at Kombinationen med Montali-
vet og Mole var umulig, da han havde aftalt med Thiers,
Humann og Pasfy lkke at indtræde i et Kabinet, hvor
Principer stulde gjores gjeldende, der aldeles stred mod
dcreS individuelle OvcrbeviiSuing þÿ �hvorpaa Underhand-
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Kadrelandet«
Offentlig Foranstaltning. I Anledning as en l

KjobenhavnSposten t 1335 indrykket Artikkel af Student
Carl Vagger, hvori denne havde til Hensigt at godtgjort,
at Handelshusene i Helsingoer ved forhalede KourSbereg-
ninger paadyrdede de udenlandske Kjobm«nd og SkibSrhe-
dere temmelig besv«rlige. Handelen medDanmark muligt
lammendcUdgister, anlagde flere af de omtalte helsingoerske
Handelshuse (om der hufleS ret: 15) Sag imod Artiklens
Forfatter. Esterat have indsendt sine Veviisligheder til
det kongelig« Kancellle og anfogt om fri ProceS , men af
Kollegiet modtaget Afflag , antog Vagger Prokurator «.
Vunrzen til sin Sagforcr, hvorimod Handelshusene enga-
gerede Prokurator Delbanco. I denne, formedelst de

mange i Helsingoer optagne Vidncforhor , langvarige og
for Jndstcrvnte kostbare Sag, har ten kongelige LandSover-

samt Hof. og StadSret i Mandags afsagt folgcnde Dom:
,,Indstævnte Kand. Phil. Carl Chr. Vagger bor for Cl-
tanternes Tiltale i denne Sag fri at v«re. Processens
Omkostninger betale Citanterne til Jndstcrvnte med 25 Rbd."

Skibs - »Lfterrctninger. Den 14 d. affeilede fra Kjo>
benhavns Rhed til Vestindien OrlogSbriggen St. Ian,
under Kommando af Kapitainlieutenanl D. Holsten.

Videnskabelighed. Denne Avis (No. St) havde as
Alt. Merkur taget den Esterretning, at Thorvaldsen havde
ffjamket dvurtemberg sin hele Modelsamling. Kjoben-
havnSposten indeholder nu folgende Meddelelse, der berig-
tiger Alt. Merkurs Udsagn: þÿ ��G�r�o�s�s�e�r�e�rPuggaard har
modtaget et Brev af 23 f.M. fra den wurtembergskeGcne-
ralkonsul Rolb t Rom , hvori han beklager den MiSfor-
staaelse, som er opstaact ved Efterretningen i nogle lydske
Blade om en Gave, som Thorvaldsen flulde have gjort til

Wurtemberg. SagenS Sammenhcrng oplysts i dette Brev

paa folgende Maade: For nogle Maaneder siden udbad
Rolb sig af Thorvaldsen nogle GibSafstobningcr , som
denne vilde kassere; og da han, efter at have erholdt dem,
gjorde Kunstakademiet i Stuttgardt en Forcering dermed,
som her blev vel modtagen, sorogede Thorvaldsen Gaven
med nogle flere. Vistnok, siger Rolb, ville disse Statuer
dekorere Akademiets Bygning, men det er kun nogle faa Af-
stobninger, hvis originale Former Kunstneren selv besidder.
Den heleSag, tilfoler han,har derncrst ikke det mindste at gjore
med den Thorvaldsen oversendte wurtembergfle Orden."

Kieler Correspondenzblatt har nu besvaret Kjobenhavns-
pestens Angreb, i Anledning af det Thorvaldftnst'e Mu-

stum, og benoegter paa det meest Haardnakkede, at den har
laant af sal. Poul Courrier. Kbhposten mecnte forst, at

KielerbladetS Angreb paa omtalteForetagcnde hidrorle fra,
at det ansaae dette for en Hofentreprise, og fra Nationens
Side et Foster af Servilitet; men nu feer den, at Angrebet
kun er flcet, fordi Foretagendet er dansk og Holstenerne
ville v«re rene Tpdskere. þÿ ��D�e�t�t�eDolkestod þÿ �siger
Kbhposten þÿ �som þÿ ��d�e�rmachtige Geist des deutschen Na-

tionalgefuhlS" her har fort mod þÿ ��d�a�Sdanische Wescn,"
bringer os forresten til at huske paa en lille Notits, som alt
i flere Dage har ligget paa vort Bord, men som n«r var
bleven glemt, at nemlig den af en stor Maengde hervaerende
Musikere givne Koncert til Fordeel for det ZEreSminde, der

i Salzburg, i ErkehertugdommetOsterrig, stal oprettes for
Mozart, har indbragt 1200 Rbd., der med det forste ville
blive afsendte til Bestemmelsesstedet."

Vlandinger. H. H. Bistop VI. Fogtmann, Dr. og
Prof. Theol., R. a. D., i sin Tid af dem, der havde den

Lykke at staae under ham , en hoiagtet Lurer ved Soroe
Akademi« , er den 7 d. M. i Aarhuus viet til Froken
S. H. Dons. þÿ �I Rolding viedes den ilte Assessor og
JustitSsekretair i den kongelige LandSovcrret i Island,
John Johnsen og Jsr. A. C. M. Vlichert, en Datter
af KonsistorialaSsessor Sogncprcrst i Kolding, p. 21. Vli-
chert, som den 8 d. dode fra Kone og 6 Born, foruden
den Datter, der netop nu med sin AZgtefcrlle stal reise til
det fjerne Island.

Undervvcrstriften : þÿ ��N�a�t�t�e�f�o�r�s�a�m�l�i�n�g�e�r�p�a�a�M�o�r�s�s�e�,�"
beretter p. Henriksen i Thisted Avis, þÿ ��a�tder paa del lille
Land Mors, neppe 10 Qvadratmiil, med 14 til 15 Pr«-
stcr, der hver 7de Dag, og i Fasten hver 3die, holde Taler
for Indbyggerne, der hverken ere Babylonier eller Sodomi-
ter, men en kjon, stikkelig Folkestamme , holdes Aflenun-
derholdninger eller Nattepraekener , hvilte, da de ikke
altid dirigeres af vedkommende Geistlige, el stedse yde
Haab og Forvisning om, at deres Hensigt er sand OplyS-
ning. Den forste Person af Tegnsndlcrggerne er en Se-

minarist, der rigtignok ikte veed, om Napoleon er d-d i Thi-
sted eller i Skive, eller om Runkelroerne ere afMetal, men

som deSbedre kjender Skyggeriget, Aanderiget og Engleliget,
og veed, hvor hoir Helvedes Thcrmometer stiger og hvor-
mange Slags Dj«vle der ere l Krogen. Naar faadan en
uvidende Kompan f«tter sig paa Banken, som sandelig
Udlagger, fordommer Menneskene som Kjatlere, ja skaa-
ner ikke engang sine egne agtvardige Foraldre , som
han kalder ukristelige Kjattere, saa seer Man ei let, hvad
de þÿ ��O�p�v�a�k�t�e�"fra Fyen, eller de Hellige fra Salling,
eller hviltensomhelst anden ercentrifl Svarmer have her i

Landet at bestille."
Samnre AviS meddeler, at en Mand i Heltborg Sogn

(3£ Miil N. O. for Lemvig) har ved at grave en Teglovn
i en Hoi stodt paa et SiagS Afgudstempel eller Gravkapel,
af det meest kampemaSsige, Man har siet her til Lands af
diSse Oldtidsminder. Salen er 12 Alen lang, 2i Al. hoi
og zz Al. viid. Vcrggcne ere af uhyre fiirkantede, tildecls

afrundede Stene, og Loftet af samme SlagS, af hvilke nogle
holdt iz Favn i Omkreds og fluttede saa t«t, at ikke det

mindst« Muld var falden igjennem, da Arbejderen paa en

Stige stceg ned i Hallen. Foruden Hovedkapellet i Syd
og Nord ere 2de Sidev«relser allerede udgravne i Ost og
Vest, af hvilte det mod Ost synes at fore til Udgangen.
Hvert afdcm er omtrent 3 Alen langt, med Hoide og Vilde

som Hovedsalen. Midt i denne og lige for Indgangen paa
venstre V«g stole en Deel Runer og nogle Hieroglypher.
Dog er ikkun en Stecnhammer hidtil funden.

Odense. Skipper Ole Tornse er med Jagten þÿ ��d�e3

S»d(Iende" ankommen fra Norge med en Ladning Salt,

og Rasmus Nielsen med Jagten þÿ ��P�r�o�v�e�n�"fra Aarhuus
med Styk- og Flyttegods.

Efter Sofarendes Sigende ligger Isen endnu en Alen

tyk i Christiania Fjord. I S Uger har der alt v«ret arbei-




