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fra Konstantinopel; han vil med det Forste indstibe sig
til Malta og derfra gaae til Toulon. Hr. Urquhart,
som bestandig staaer i spaendt Forhold til Lorden, beklager
sig hoitovcr, at han ikke har faact Sagernes Styrelse i
dennes Fraværelse, da han dog har dybe Kundskaber i de
orientalske Forhold.

Frankerlg.
Vel gik der endnu den 9 d. M. i paris det Rygte, at

Grev Mole bestemt vilde udtråde af Kabinettet, hvis ikke
Aabenbarelsesloven (ifolge hvilken Enhver, hvemfomhelst,
bliver juridisk forpligtet til at aabenbare hvadsomhclst han
faaer at vide om noget Attentat mod Kongens Person) bli-
ver taget tilbage af Regjcringcn ; men Dagen efter mod-
sagdes dette Rygte, paa Grund af at PairSkammerel havk«
mildnet de haardcste Punkter i Lovudkastet.

Efter Allgemeine Zeitung stal Rcgjcringen have taget sin
Tilflugt til den Holst forhadte Forholdsregel: at k/obe en
heel Deel Journaler til at understotte Ministeriet, og at an-
vise betydelige Summer til, i Forbindelse med Politiets
Fonds, at bringe de farligste Tunger til Taushed. Ved
denne Begunstigelse af en ung Presse foruroliges den gamle,
der endnu har en stor Magt over Publikum; men at bringe
et saa solkcyndet Blad som f. Ex. Journal dcS Debats over
til Oppositionen, vilde vaere et farligt Skridt af Rcgjerin-
gen. Denne nye Maade at ville virke paa den offentlige
Mening, troer Man, rejser sig af Frygt for, ikke tilstraek-
kclig nok at kunne modarbcide de hemmelige Selskaber, hvis
Virksomhed og raedsomme Planer, der stulle vaere blevne
opdagede ved Meunier« Komplot, have opvakt mork«
Bekymringer hos Huset (Orleans, hvor modig end Ludvig
Philip er.

Moniteuren indeholder en kongelig Forordning, hvis
Haardhed ret synes egnet til at udbrede Misfornoielse blandt
Herrens Officerer, idet 9 Officerer af det 62de Linieregi-
ment (hvilket af Marstal <Llauzel, i hans Beretning om To-
get til <Lonstantineh, beskyldtes for at have plyndret den
det betroede Bagage) ere blevne afstedigede, fordi de offent-
ligen have protesteret mod denne Beretnings Sandfacrdig-
hed og senere ikke have villet gjore nogen Afbigt for denne
Overtrcrdelse af Subordinationen. 16 andre Officerer as
samme Regiment ere blevne domte til 60 Dages Famgscl
og Obersten og Oberstlieutenanten, stjondt udeelagtige i
Protesten, afstedigede. Denne Rcgjeringens Stramghed
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EtatSraad Fengers Vulleliner:
Den is MartS: þÿ ��S�?�.Majestst Rongcn har hart en firr-

deles gsd Nat, hvorester Merhsistsamme befinder sig
styrket."

Den IS MartS : þÿ ��H�S�.Majcstcrt Rongen har i afvigte Nat
havt fem til sex Timers Gsvn og AllerhoistfammeS Be-
findende er som i de sidst forlobne svage."

Ven 17 MartS : þÿ ��S�S�.Majestcrt Rongen har i afvigte Nat
havt fem til sex Timers Gsvn , hvorved Allerhoistsam«
me finder sig styrket."

Ven IS MartS: þÿ ��H�S�.Majest-rt Rougen har havt en
meget god Nat, Hosten har vcrret mindre hyppig, og
Befindendet er i Dag godt, esterat Allerhsistfamme i
giaar havde havt nogle lette Zeber-Tilfeelde, der endte

sig ined en velgjsrende Sved."

Almindelig Politik.
JRom ere de spanske Anliggender siden Bilbaos Und-

strttelst neppe blevne bemcrrkcde. fordi Man ikke ventede

noget betydeligt Foretagende for Foraaret; men da Lord
Ranelagh i Begyndelsen af denne Maaned er ankommen
dertil fra Don iLarlos's Hovcdqvarteer, saa taber Man sig
i de sorstjclligstartede Gisninger, idel Nogle mene, at han
er kommen dertil i en vigtig Scndclse, ikke blot for at un-
dcrhandle med den hellige Fader, men ogsaa med flere !ta-
licnfle Fyrster; Andre, at han har medbragt Breve og Op-
fordringer til Dom Miguel, om at han oieblikkelig stal be-

give sig til den pyreneriste Halvoe, eg atter Andre, at han
t Italien stal opdrive Penge og hverve Soldater.

Det store Raad i Bern har erklcrrct den sig saakaldcnde
þÿ ��S�i�k�k�e�r�h�e�t�S�f�c�r�e�n�i�n�g�"for lovstridig og farlig for Staten, for-
budet Selstabet at forsamle sig under Straf af al te Moden-
te miste tereS ZEre og ligeledes forbudet alHverving til at
intlracde i Selstabet under Strafaf30 til 60 Dages Famgscl.

Hvis Man tor troe Rygtet, har den engclste Regjering
afgjort SporgSmaalet cm Trykkefriheden paa Malta alde-
lcS til Gunst for Oprettelsen af Fred og Orden i de ita-
lienske Stater, og givet Politiet paa Den den sornodne
Myndighed til at forhindre, at der ikke derfra stal i Tryk-
ken udbredes republikanste Grundsætninger til Fastlandet.

Lord ponsonby trerffer Foranstaltninger til at afrejse
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soger nu vel Journal des Debats at forsvare som et nod-
vendtgt Middel til at opretholde Mandstugten; men den os-
fentlige Mening udtaler sig stærkt imod den, da det virkelig
synes, atst)ffentligheden især maa være onstelig i sligeSager.

En Protest asen anden Natur har kun vakt Latter. Erke-
bistoppen af paris, Grev Hacinthus von Auelcn, har
nemlig i Gazellen, stottende stg paa det mcrgtige Vaabcn,
Bibelsprog , protesteret mod Lovudkastet om Inddragelsen
af del Grundstykke, hvor fordum det erkebistoppelige PaUads
har staaet.

Mere end alle Bladel Charlvaris forrige Karrikaturer og
Journalernes Spottegloser over den kongelige Families
Personligheder, synes Ministrenes Lovudkast om Dronnin-
gen af Velgiens Udstyr og om Appanagen for Hertugen
af Nemours al stade Regjeringen i Folkets Pine. Saa-
ledes har det Valgdistrikt i paris, som har valgt Hr. Gan-
neron til Deputeret, tilstrcvct ham, at det vel ikke kunde
udstæde et imperativt Lovbud om, hvorledes han i de enkelte
Tilfælde skulde stemme; men at det dog vilde lade ham vide,
at han ikke igjen vilde blive valgt til Distriktets Deputerede,
hvis han ikke stemte imod Appanagen for Hertugen af No-
mours; en lignende Skrivelse har ogsaaHr.Lesebvrefaaet
fra sitValgdistrikt. Men endnu mere betydningsfuldt lagde
Oppositionen sin Stemning for Dagen under Debatterne
cm del belgiske Udstyr, idel Hr. L'Herbette (en Tilhæn-
ger af Ddilon . Varrots Opposition, der som frivillig
Nationalgardist kæmpede med i pariser April - Jnsurrek-
tionen og folgclig Ingen Anarkist er) under idelige Afbrud
og MiShagsraab fra det ministerielle Centrum, under be-

standigt Kalden til Orden af Kammerets Prcrsident og Vi-
faldsstrig fra Oppositionen, besteeg Talerstolen og forlangte,
at Kommissionen skulde omarbcide sin Beretning, da den
aldeles ikke har sat sig ind i Sagens Realitet. þÿ ��C�h�a�r�t�c�l�S
21de Artikkel þÿ �sagde han þÿ �bestemte vel Dotationer for
de kongelige Vorn, men kun i Tilfælde af utilstrækkelig
Formue, hvilken Betingelses Tilstedeværelse Kommissionen
altsaa forst flulde have undersogt ved al lade sig forelægge
en Status over den kongelige Privatformue og Indkom«
sterne af Krondomainerne samt af den Arv, som til-
faldt Hertugen af Aumale efter Prindsen af Conde, lige-
som der og maatte forfattes en noiagtig Specifikation over
de kongelige Indtægter og Udgifter, samt giveS en Forkla-
ring, om den Gods -Aftrædelses- Akt, som Kongen ved sin
Tronbestigelse udferrdigede til Fordeel for sine Born, maa-
flee var blot fingeret." Til trods for disse Oppositionens
Udfald mod Kongen, gik Lovudkastet dog igjennem.

Det hedder nu, at Hr. pasquier har ladet de fra paris
fraværende Palrer dpfordre til at mode den 15 d. M., da
den Meunierske Proces stulde begynde.

Del bekræfter sig, at Oberst Vaudrey har anmeldt sig
som Kandidat ved Deputeredevalget i Departementet C»te
d'Or. TempS sporger, hvorpaa Obersten grunder sine For-
dringer ? derpaa maastee, at han har sogt at antcrnde Bor-

geringen i sil Fodeland ? vil han maastee bcbreide Mini-
strene den Feil, de have begaaet ved at frigive Ludvig Vo-
naparte, en Feil Obersten har sit Liv at takke for ? eller
»il han gjore sig gjeldende som Repræsentant for Principet
om MilitairoproreneS Rigtighed ?

I Verlin antages det for aldeleS afgjort, at Hertugen
af cvrleans stal formerles med Hertuginde Helene af
Mecklenborg - Schrverin, hvis huuslige Dyder den sran-
ske Gesandt ved Verlinerhoffet, Hr. Vresson, varmt stal
have anbefalet.

Spanien.
McdenS Beboerne i Mancha fee deres Eiendomme blive

gjorte til et Rov for Flammerne og de selv ere udsatte for
Hungersdoden , befaler ProvindfenS Generalkommandant
dem al befirste alle Pladser og selv at forsvare sig til det
Iderste i Kirkerne. I Madrid trænge bevæbnede Rovere
ind i Husene og en Transport afGaleiflaver, der er und-
veget fra Tropperne, som bevogtede dem, opfylder Gaderne
med Skræk; forgjcrvcS venter Man paa et SeierSbudstab
fra Nordarmccn : Ministrene have fattet Mistanke til Espar-
teros Redelighed, Saarsfield udflriver bestandig Kontrl-
butioncr i Pamplona, og de 18,000 Mand , fem ligge t
San Sebastian, ere aldeles uvirksomme. Under disse
mislige Omstændighed« er det kun en ringe Trost, at den
interimistifle Krigsminister, Rodrigue; Vera (Narvaez's
DodSsjende), til almindelig Tilfredshed har faaet sin Af-
sted og er bleven efterfulgt af Grev Almodavar.

Den 11 d. M. gik ter imidlertid paa Borsen i London
det Rygte, at Tarlisterne for San Sebastian endelig
vare blevne angrebne af de engel,-spanske Stridskræf-
ter under General Evans, men del var ikke muligt at
opspore Kilden til dette Rygte. Vist syncS det kun, at der
er kommen Breve fra Evans, hvori han melder, at han vil
begynde Fiendtlighedcrne faafnart TerrainetS Bestaffcnhed
tillader ham at bruge sit Artillerie.

Udenlandske Blandinger.
Frankerig. Den forrige Erkcbistop af Mecheln, Hr.

de pradt, 75 Aar gammel, har havl et heftigt Anfald af
Apoplerle, saa at Lægerne tvivle om hanS Helbredelse.

Tvdskland. Thorvaldsen har skjænket IVurtem-
berg hele sin Modelsamling. (Alt. Merk.) þÿ �Del er
saaledeS intet Under, at Kongen, som Københavnsposten
har meddecll og udenlandste Blade bekræfte, har tilsendt
ham Storkorset af den Wiirtcmbergste Krones Orden.

Rusland. Den mccst yndede af de yngre ruSsiste Dig-
tere, Alexander puschkin, er, 37 Aar gammel, bleven
dræbt i en Duel med sin Svoger.

Efter Reiscndcs Beretninger anlægges der uhyre Mili-
tairdcpctS i det Indre af Rusland, navnlig i den sydlige
Deel af Riget, saa at en Armee paa 250,000 indtil 300,000
Md. i kort Tid kan blive udrustet med alle Fornodenheder.

Fædrelandet.
Offentlige Foranstaltninger. Under 11 d. M. har

HS. Majestæt Kongen udnævnt Obcrstlieutenant, det bor-

gerlige JnfantericS Kommandeur, I. <Lonradt, R. af D.
og Dbmd. , til Stadshauptmand og Chef for KjobenhavnS
Borgervæbning. ______

Videnskabelighed. Opfordret af Museet i Salzburg
þÿ �Mozarts Fodeby þÿ �til at bidroge til Oprettelsen af
et Monument for denne verdenSbcromte Komponist, have
HS. Erc. Overhofmarstal v. Hauch , HS. Erc. Overcere-
moniemester v. Holstein, Etatsraad Schonberg, Profes-
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