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Frankrig. ihavdc flere Ministre gjort sig skyldige, og man yavde end-
Uagtet Sagnet om en talrig Forening af Kongemordere, ogsaa lcrst i þÿ ��M�o�n�s�i�e�u�r�e�n�"�,al Ludvig Buonapartes

af hvilken Me unier, som Lodkastning havde tildeeli der for- Losladclse var en egenmoegtig Aet af Kongen. Ved saa-
ste eller andet Nummer, skal være el Medlem, har al Ri- danne Lcerdomme om Kongens Egenraadighed udbredte man
melighed imod sig, saa opkoges del dog endnu af og til af Re- Begreber, der sirede mod alle konstitutionelle Principer, da
gjeringens Organer. Del synes velkvmnienl, med Hensyn Kongen, i en konstitutionel Stat, maa rette sig efter Na-
til at bcarbeide Stemningen for nogle Lovudkast, som Re- tional- Repræsentationens Anffuelser. Saalcdes havde man
gjeringen agter at grunde derpaa. Saaledes indeholdt cl

af benoevnte Blade, al et ungt Menneske, ved Navn Ro-
da ros, Son af en Notarius i en Provindsstad, var ble-
ven foengslet. Han var nylig kommen fra Paris til Uzes
i Departementet tes Gard, og befandt sig, for nogle Dage
siden, i Eonnaup, for at bivaane en Fest, som en af hans
Medstuderende ved den medicinske Skole i Paris gav, ham
til W re. Efter Maallidet begav man sig til el Kasse-
huus, hvor man kom paa Tale om Meuniers Attentat
og hvor han da, formodentlig ansporet af sin Omgivnings
Bifald, skal have fortalt, al han stod ved Siden af Meu-
nier, da denne affyrede Pistolen. þÿ ��J�e�ghorte", stal han
have tilfoiet, þÿ ��t�i�lde 35, sc.m have svoret at drcrbe Ludvig
Philip, men jeg bar forst Nr. 11; havde jeg skudt, skul-
de jeg vist ikke have feilct." En saadan Tale bragt- ham
naturligviis i Fængsel, men i Fcrhorene skal han vel have

gjort Earl den Tiende en flet Tjeneste ved, om hans
Egenraadighed at udbrede saadanne Ideer hos Folket, der
omsider foranledigede, at han maatte nedlægge sit Scepter;
man skyldte allsaa den omtalte Journal Tak, fordi den
havde advaret imed Fortsættelsen af saadanne Misgreb, der
allerede havde bragt en Ea si mir- Perler til al bukke un-
der og hindret en Dup in og andre Mænd af ?Ere fra at

tage Porlcfeuille i et Ministerium, der synes at staae under
en Indflydelse, der er saa modstridende mod alle censtitutio-
nclle Begreber.

Ved Slutningen af Modet den Ilte Februar blev de
Deputeredes Kammer færdig med Municipalloven, der an-
loges med 204 Stemmer mod 70. Det hedder imidler-
lid, al denne Lov endnu stedse forekommer Regjcringen for
demokratisk, endfliondt del er lykkedes Ministeriet at holde
næsten alle Eommitteens Amcndemenler udr af Loven; det

tilstaaet, at have brugt hiin Udladelse, men ene og alene kan derfor gjerne være, al man vil soge al modarbeidc denS
af Lyst til et Slags Storpraler!, der da nu rimeligviis vil Antagelse i Pairerncs Kammer eller, ldelmindste, at saae den
komme ham dyrt at staae. udsat til næste Session. ,

£?gfaa þÿ ��J�o�u�r�n�a�ldes Debats" har i en Artikel omhand- En Journal af 12te Februar fortæller, at Regjeringen
let Begivenheden i Sortehavet med Skibet þÿ ��P�i�x�c�n�"�,men har beqvemmel sig til at give efter for den preussiske Ge-
Journalens Anffuelser, der ogsaa dreier sig om Sporgsmaa- sandls, Hr. v. Wcrrhers, Forlangende og at udlevere den
let om, hvorvidt Rusland virkelig er Eircassiens Dverherre Arrestforvarer fra Frankfurt, som var de der fængslede polis
med Rette eller ikke, indeholde i det Hele intet Nyt em
denne Gjenstand

Strap efter Meuniers Attentat vare et Par Journaler
satte under Tiltale, fordi de havde yltrel, at flige Mordfor-
fog vare en naturlig Folge af Ministeriets, for Publikum
vildledende, Paastand cm Kongens altfor uforholdsmæssig-
Indflydelse i Eabinettet. Begge Journaler bleve frikjendte.
Den ene af dem havde Odilon -Barrot ril Forsvarer.
Han udviklede det Feilaglige i, al fremstille Kongen i en
konstitutionel Stal som den, der leder og styrer Alt. Saa-
ledes havde Hr. v. Talleyrand, i sit bekjendle Brev, som
man kaldte hans poliliffe Testamente, drevet Smigreriet saa-
vidt, al han erklærede, al hans hele Fortjeneste i Ministeriel
bestod i, at ban havde vidst at gjætte Kongens Tanker.
(Man maatte næsten troe, al der var Lcuvois, man horle
tale om Ludvig den Fjortende.) I lignende Misgreb

liffe Forbrydere behjælpelig til deres Flugt og nu med dem
opholder sig i Paris. De uafhængige Journaler ansee det
for utroligt, al Regjeringen skulde indlade sig paa en saa
upopulair Foielighed mod de absolutistiske Magter. En saa-
dan Udlevering vilde stride imod alle, hidtil i saa Henseende
antagne, Grundsætninger, da hiin Fangevogters Handling
oiensynlig henhorer til Elassen af politiske Forbrydelser og
ikke til dem, der sædvanlig have Flygtninges Udlevering tilfolge.

Tyrkiet.
For ikke længe siden syntes endnu det Ehurchills.ke

Anliggende al ville antage en alvorlig Earacteer; nu lader
det til, al man har fundet paa en Udvei, ved hvilken alle
Paagjældende turde erklære sig tilfredse. Porten vil nemlig
anerkjende, al den har gjort Hr. Ehurchill Uret og til-
staae ham en temmelig anseelig SkadcSIosholdelse, naar ban

igjen, paa sin Side, vil erklære sig tilfredsstillet og denne

a



Om det Thorvaidsenske Museum som
Nationakuiliggende.

Det Gamle indeholder som oftest Spiren til det
Nye, og visse Gruudtræk i Nationernes Caracteer
give ofte Nogle« til mangen Gaade i deres aande-
lige Udvikling. Dersom det er saa, at vi hos For-
fædrene maa beundre hiin romantiske Indbild-
ningskraft, der gav dem Sands for det Nye ogUsæd-
vanlige, der gjorde det til Trang for dem at gaae
ud paa Eventyr og oplede og trodse Farerne, da
er det ikke mindre vist, hvor contrasterende det
endinaatte synes, at de havde en beundringsværdig

(Cpt.ChristmaS) til Vestindien, hvorhen dette skal bringe
endeel Tropper. I Mai derimod stal en liden Eskadre, de-

staaende af Fregatten þÿ ��G�a�i�a�t�h�e�a�"�,Corvelterne þÿ ��F�l�o�r�a�"og þÿ ��F�o�r�-
luna" eg Briggen þÿ ��S�r�.Thomas" afgaae til Nordsoen, hvor de

skulle maneuorcre en Maanedslid, hvorpaa de Mes ad : Brig-
'

gen til Vestindien, Ccrvetlen þÿ ��F�l�o�r�a�"med Socadelccrpset til

Ostcrsoen, Fregatten derimod og Corvetten þÿ ��F�o�r�t�u�n�a�"fortsoelter
sin Ovclscslour nordligere oppe i Nordsoen. For saavidt
disse Udrustninger uden extraordinaire Tilstud kunne bestrides
af del Sonaten anviste Normaldudger, afgiver det vistnok er

þÿ �glædeligt Beviis paa den streenge Oeconcmi og Orden, hvor-
for man stedse har roest Soctatens Administration, imidler-
tid kunne vi dog ikke Andet, end tcce, al den Ovelse for
Officerer vg Mandskab, der maa antages al være disse
Toures eneste Oimcd, ret vel lod sig forene med en Foran-
staltning, ter tillige kunde komme vor saa haardt betrængte
Handel og Sofarl til Nytte. Bi mene naturligvist!, at del

fra alle Sider saa længe nærede Onske endelig kunde kom-
me til Udsorelse, at vort engang saa anset« Orlogsflag igien
maatte vise sig i Levanten. (Kdhpst.)

Det Mullerske danske Skuespillerselskab stutlede sine
Forestillinger i Christianstad i Skaane med þÿ ��A�x�e�log Valborg"
cg er nu reist ril Gothenbcrg. I þÿ ��S�k�a�n�s�k�aPosten", hvon
bemeldte Selskab hæderlig omtales, ansores. tillige, al del,

« ved med Held al give i Christianstad Tragoedier som de»
nævnte, saavelsom þÿ ��L�a�u�r�a�"�,stunt þÿ ��H�a�g�b�a�r�t�hcg Signe", har
fortrængt del censidip Omdomme, som blev Samme til
Deel, i Publicum, saalænge del holdt sig blot til Comedicr
og Vaudeviller.

Slagtermester Benjamin Falkner i Middelfart klager
i Hempels Avis over den fatale Huusinqvisition hos Ikke.
Handlcnde, der ogsaa ramte ham den 10dc Ds>, þÿ ��i�d�e�t4,
skriver sire, Toldofsicianter med Rettens Betjent i Spidsen,
ester en falskelig Angivelse, indfandt sig hos ham. og der

paa det strængeste inqvsterede, ja del gik endog saavidt, al

hans Sengemadralse blev opsprækket og undersogt, mer. der
fandtes þÿ �Intel." þÿ �þÿ ��D�e�ter beklageligt," hedder del, þÿ ��a�t
Lovene tillade flig Behandling i den fredelige Borgers Huus.
Onskeligt var det imidlertid, al Angiverens Navn til denne
uædleHandling maatte blive offentlig bekjendtgjort, for at man
deraf kunde komme til Kundffab om, hvorvidt han har villet

s chieanere Undertegnede eller drive Gjæk med det respecrive
Toldvæsen, hvilket man næsten maa antage har værtt Be-
væggrunden til denne utidige Visit."

Tact for det Bestandige, det Faste og Varige.
Fra Ilcdcnoldets Dage betragte vi endnu in ed For-
bauselse, som Vidner om denne Sands, hine Kon-
ge- og Dronning-Stole, hine hængende Stene, hi-
ne Kæmpernes Dansechore (gigantnm choreå), hi-
ne Stendysser og Offerkredse paa> vore Agre og
lieder, hine Skriftklipper og Runestene. See vi
hen til den flygtige Kunst, som fulgte og ofte var
forenet med Heltelivet, til Skjaldskabet, da linde
vi heri noget ganske særegent, so in hverken Græ-
kere eller ltomere have kjeudt til. Det var
dem ikke nok, som hine, at tilveiebringe Rvth-
mus og Tonefald, ved et Antal korte og laii"e
Stavelser; de tilfredsstilledes ikke ved, med He-
bræernes Vise, at give kraftige Fyndsprog; Skjal-
dens Vers maatte ogsaa nagles fast i Hukommel-
sen, derved, at Endestavelserne maatte være eeus-
lydendc. De saac paa det Faste og Bestandige,
derfor maatte Heltens Navn hugges i Steen o< Hel-
tesangene smeddes i Riim. Da den urolige Aand
fandt Hvile i Christendomraen, lod Saudscn for
det Solide sig ikke mindre tilsyne, i de mangfol-
dige Gudshuse, de allerfleste af hugue Kampe-
stene. Mure, Taarne og Hvælvinger afgive Be-
viser nok for, at Fædrene havde Mod til at trodse
Tiden og liaabe Udødeligheden, ogsaa Formen af
disse Bygninger give rigt Stof til Betragtninger,
der ville ligge uden for disse Liniers Grændser.

En stor Kunstner er bleven os til Deel:
þÿ ��E�u�r�o�p�aaf Son gav don Herlige Navn,
þÿ ��U�l�e�nDannemark I rykked' ham forst til sin Favn."

Han er en Son af det gamle Norden og bærer
Oldtidens Bræg; hans Kunst bestaaer ikke i flyg-
tige Toner, eller i Farver paa Lærred og Træ,
dybt i Stenen maa hans rige Piiantasie« herlige
Fylde præges med uudslettelige Skjonhedstræk.
Dvæle vi ved det Kunstværk, der forst tildrog ham
Opmærksomhed og gjorde ham navnkundig, da
var det ingen Aphrodite, ingen Ares, skjondt disse
Grækenlands Guder senere udsprang af hans kunst-
rige Aand, det var Jason, der atter maatte hente
dot gyldne Skind, det var Argonauternes Anfdrer,
der leder Tanken mod Hjemmet, hvis Tumleplads
forer Nordboen fra Sortehavets til <)stersoens Ky-
ster, hvis Skib minder oin hine Langorme og Bol-
geheste hos SLandinavierne, og hvis Bedrift brin-
ger Nordens eventyrlige Sbfarere i Erindring.
Saoledes fandt en Kunstner det Fædrelandske i
det Fremmede.

Vil man nu opreise Nationen og Thorvald-
sen et værdigt Mindesmærke, da maatte dette
vistnok bære Præget af den omtalte Almeensands,
den Tact for det Solide, der er .am et nedarvet
Nationaltræk.

Vi maa eie Thorvaldsens Værker i Marmor,
ikke blot i Gipsafstobninger, der næppe kunne
renses tor Stavet, uden paa Formens Bekostning;
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F. C. F. Hartmann.

g Bygningen, der skal i Ildslutte dem, maa iForin
og Fasthed være værd at betro saa herlige Skatte
dog her torde Bekostningen let overgaae Begei-
stringen; men det kommer dog an paa om ikke
allerede Noget skulde være forhaanden, der mu
ligen kunde fremme Foretagendet.

Der er i Danmarks Hovedstad en Bygning, ufuld-
endt; den var bestemt til et christeligt Tempel;
men forend Alterlyset tændtes, stod den allerede
som B 11 i 11 . Denne kostelige Marmorkirke burde
fuldendes. Det forekommer Indsenderen, at et
saadant christeligt Tempel knude være et værdigt
Gjemmested for Tli or val dsens christelige Pla-
stik, og at det ligeledes kunde være passende,
at det Folks Guder fandt Ly i Templets Vesti
buler, hos hvilket Apostelen fandt et Alter for
den ubckjendte Gud og hvis Tungemaal forst bar
Evangeliet. Et solidere og mere ildfast Glypto
thek vil man dog vanskelig kunne tilveiebringe.

C. F. Jacobsen.
R e i s e ii d e

f. Aarh. t. Kalluudb.: Propr. I. C. Foss; Licutn.v. Hohling;
Adjunct Arntzen; Troeskohandler R. Sorensen ; Glarmester
Poser; Mnurmester Vandlov ; Snedkersvend Tinghuiis

Jmorgen (Fredag) holder Hr. Pastor Fogh Fasteprcr-drken i Frue Kirke.
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ZSekjenotgzorelser.
"1 T 1

/ Dug Morges Klokken 5, behagede det For-
synet , ved en rolig og stille Dod, at bortkalde
herfra til et bedre Liv, vor elskede Datter MkN-
riette Christiane Johanne, efter 4 Ugers
Sygeleie , i hendes 2.V/e Aar. Næst forbindt-
ligst at takke for al den Deeltagelse, som blev
viist den Afdbde under hendes Sygdom, frabedes
Condolence, som kun ville forlige vor billige
Sorg.

Aalborg , den 21de Februar 1837.
Ane E. LTZolfferVt . Fr. Chr- LWolfferVt.

lod L » r e n t z e n.

t t t
At vor kjære og uforglemmelige Moder, An-

ne Duus, fodt Moller, af Hals, Enke efter
afgangne L-ieutenant og Lodsoldermand Jens
Duus, i en Alder af 70 Aar, og efter 4 Dages
Sygelsie, ved en blid og rolig Dod omskiftede Tid
med Evighed igaar den 21de Februar, tilkjende-
gives herved for Slægt og Venner af underteg-
nede, hendes dybtbedrovede Born, paa egne og
fraværende Siidskendes Vegne.

Hals, den 22de Februar 1837.
Elisabet. Duus. Petrea Duus
Christian Duus. J. N. Duus.

Esterfolgende fundne Sager cre Tid ester anden hertil
indleverede :

1 solvbeflagen Pibe þÿ �glemt i en Bogn paa sid-
ste Lecrups Marked.

2 Ditto Ditto.
1 Gnld Brystnaal (itu).
1 Lorgnet, indfattet i Solo.
1 forgyldt Livspoende (itu).
4 forstjellige Armbaand.
1 Paraplui.
1 gront Slor.
1 Jlderffind.
1 Kjorepidfl.
1 ©tf. Klcrdesnoer.
2>- Lspd. gammelt Tavlebly.

Aalborg Politikammer, den 22de Februar 1837.
Wo lfferdt.

3 Aalborg Hospital cre 2de Mandspladse vacante,
hvorom Ansogninger, som maae vare ledsagede med paalideli-
ge Attester om den ©ogendes Alder, Stilling og Trang m.
m., i 4 Uger fra Dato kunne indgives til undertegnede For-stander ved Stiftelsen.

Aalborg, den 18de Februar 1837.
Juul.

Fredagen den 24de Febr 1837, Kl. 7 Aften, afholdes
en Generalforsamling i det dramatiske Selstab.

Direktionen.
En beqem og billig Beboelse anvises til Leie paa Hjor-

net af Ticndeladen og Algaden.
En voren Dreng kan paa billige Vilkaar strar blive

antaget i Bagerlare bos
O. G. Holm

paa Algaden.
Leilighed for en Skovfoged, der tillige kan vare Skyt-

te, anvises fra Rodsleth.
En duelig Groftekastb kan fra tidlig Foraar erholdeArbeide paa Voerberggaard ved Sundbye.
Fruer ynset ved Rodfleth kan paa gode Vilkaar faaes

Leie fra naste 1ste Mai. Det vil for en Gartner isar
vare en passende Lejlighed. Narmerc Underretning erhol-
des paa Rodfleth.

En konfirmeret Dreng, som er skikkelig og tro, kan bli-
ve antaget i Kammagerlare bos Kammager

Reinli paa Vestergade.
Tvende meublerede Barelser i Stedet Nr. 237 i Bis-

pensgade ere at saae til Leie næstkommende Paaske
Flytietrv.

A. Arffmann.
En Ehacot og en Sabel cre forbyttede paa Jagerballet.

Ligeledes er et Par Bomulds Handsker bortkomne. Man
behage at henvende sig paa Stiftsbogtrykkeriet.

Kjobcr til en brugt Arbeidsvogn og et simpelt Bring-
toi anviser Adressecontoiret.

Lars Christian Larsen i Biornstrup, Dron-
ninglund Sogn, har tilsalg: 2 Mollearler, og adskillige
Krummelser og Planker, tjenlige til Mollebrug.

Efter Begjaring af Forstanderen red Aalborg Hospi-
tal blive 9 Parceller af Klostermarken opbudne til Leie paa
ll Aar, fra 1ste Oktober d. A., ved Auktion, som afhol-
des paa denne Byes Raadstue, Tirsdagen den 28de Den-
nes, om Formiddagen Kl. 10.

Hvilket herved bekjcndtgjores.
Aalborg, den 23de Februar 1837.

Schmidt.




