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/»rdrcland et.
Tirsdagen len Ulde Januar (i FcrgaarSl rar del

Hds. Kongl. H. KronprintfeSfenS Fsdselsdag, der

var bestemt al (hille hiilldelighcldes med et stort i'al
paa Ebristransborg ilet. Det tgl. Thealer vilde ccle-
brere len mel Ovssrelsen as den nye nationale Val-
let þÿ ��(�S�r�i�fUiensed". Imidlertid var det usikkert cm

regen af tisse Festligheder ville find« Stel, da HS.
«i. H. Kronpruidsen t nogle Tage bar vårret syg cg
KrcnprinlseSsen beller ikke besinder sig vel. þÿ �Hs,
Ercell. SlalSininister Stemann har igjcn saael et

Tilbagefald, der atter har nett ham til al holde sig
hjemme cg afbryde sine Embedsforretninger. (Md.)

Hs. Maj. 5? engen har sluttet el Magefliste med

Sterlierlugen as Oldenburg cm en heel Teel Byer,
Landstrarkninger cg Indbyggere. Paa begge Si-
der »re bemeldte Pyer og Egne indtraadte med den

1ste Januar 1S43 under tercS nye Landsherre, som
de fra denne Tag af have at ansee som deres eneste,
rctmassige Scuverain. Hs. Maj. Kongen har un-
ler 17de Tecbr. udstedt tvende Prcelamationcr , en
til de astraadt« cg en til de creitagne Vebcere.

,.Dct kvnaell»ie som i saa b-i en

Grad bar enthusiaSmerel þÿ ��S�c�h�l�e�s�n�i�g�-�H�c�l�s�t�c�i�n�e�r�n�e�"
ssee Si 1 cg !1), formenes i fterc tanfle Blade al

vare den nu i Slanderlllenlen kundgjcrle Meddel, af
Ecinmissarius : þÿ ��T�«�tcr Hs. MajestartS Vtllic,
hverken at gjore SUSvig t y d f k eller dansk,
men ak vedligeholde det som Hcrtugdsm-
mel Slesvig."

Under 2Ite s. M. har HS. Maj. behaget allern.
at resolvere angaaente A x c t h e kerp riv il eg i er
saaledes: þÿ ��U�a�g�t�e�tdisse, ulenscr de enkelte Ils-
falde, i hvilke de cre blevne scrundle scm reelle, maae
anseeS scm personlige, saa rille Vi leg tilstede, al

del i Henseende til le allerede eristcrente Apctheker,
der tidligere bave varet Gjenstand sor Overdragelse,
«naa bave sit Ferblivende ved ten Hiltis fulgte rcm-
gangsmaade, i hvis Fslgc Kjsbcrnc af stige Apclhe-
ker tillige kunne forvent« allernaaligst Sanclien paa
Privilegiets Erhvervelse, naar de paa en fuldkommen
tilfredsstillende Maade gottgjsre, at de ere i Besid-
delse as den til Apothekets Drist scrnodne Dueligbet;
men ligesom det er en Selvssigr, at ter ved Medi-
cinaltartens Bestemmelse ikke bor tages Hensyn til,
al altre Apothekcre have tilkjabt sig Rettigheden til
at drive 3,'åringen, saaledcS skal heller intet altre
eller nyere Apothekerprivilegium vare hinterligt r at

bevilge flere nye Apctheker« Anlcrg, hver kel Osfenl-

liges Tarv maatte gjare Saadant tilraateligt. þÿ �

Hvad saatanne nye Apothekcr angaaer, vrlle Vi scm
almindelig Regel have fastsat, at det i Privilegiet
udtrvkkeligt stal udtale«, at Rettigheden til Apothe-
ketS Drift kun gjalder sor Besidderens Person, saa
al der til Privilegiet, naar han enten i levende Live
sratrader sin Rarring eller ved Toten asgaaer, vil
blive aabnel en fri Concurrence as Alle, som besidde
te til Erhvervelsen fcrnstne Egenskaber, uden at den
nye Privilegiehaver bliver pligtig at kjobe Apctheker-
bygningen, Inventariet eller Varerne af Formanden
eller dennes Bo. Hvorvidt stige ApothekereS Enker
kunne tilstedes at fortsatte Raringen , under den i
Forordningen as 4de Tecbr. 1672 12 foreskrevne
Betingelse, forbeholde Vi VS i modende Tilfalde nar-
mere at bestemme."

Professor Elausen har i det sidste 5 af þÿ ��D�a�n�s�k
Ugeskrift" atter gjentrevet ten as flere Stantertepu-
lerede cg Journaler i Herlugdommcrne oste gjentagne
Paastand, al der fluide existere en dansk Propaganda,
hvis Formaal fluide vare: aldeles al danisere Slesvig
og indlemme tel r Kongerigel. Han opfordrer Ved-
kommende til at bevise et stigt Selskabs Zrlvarelse,
saavclscm cg Alle, hvem ten danfle Rationalitet er
dyrebar, at danne en Conservande for tanfl Sprog
cg Rationalitet r Slesvig.

Jsolge þÿ ��S�j�a�l�l�a�n�d�s�p�o�s�t�e�n�"have Venderne i det
llde Valgdistriol > Sjalland l'sytaarsdag tilstillet
deres Slanderdepulerede, Sognefoged Petersen af
EarlSlunte, en Adresse, hvorr de bevidne ham tereS

Erkendtlighed for hans Tjarvyed r Slanderfcr-
samlingen.

Den kjobcnbavnfle Iulebazar er nu lukket.
Ten skal have givet te Handlende en god Iulcind-
targt. HS. Ma>. Kongen besegle ten en Aften cg
k>«bte for Sin egen boie Person sor flere hundrede
Rigsdaler, incest hos Kunsttrcicrne.

Sangerinden Mad. Boisi'S lidlige Did bar vakt
ber megen Beklagelse. Hun var en Berlmerinde as
Fodsel, cg blev i Fjor viet »l Boiii ber > Byen.
El stort Filge ledsagede i Torsdags hentes Lug til
Graven paa AssistentSkirkegaarten, bvor Le llalienfle
Sangere utfsrle en ak deres Eapelmester, Hr. Spe-
rali, compcnerct Eantate.

I He Ising »er var der Nylaarsdag en lille Ild-
l»3 i ten Gaard, scm beboeS af Byscgden Hr. Ean-
celliraad Olrik. Ilden viste sig under en Kakkelovn
i Gulvet, der r storste Hast blev opbrudt, cg Ilden
lykkeligt stukket.
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,£iriirclant»et.
þÿ ��H�6�.MajeslatS Bedstefader contra: H«.

M a j e s k a t « E omutiéfarier." Under denne Over-
skriv: sammenstiller Bladet þÿ ��F�a�d�r�e�l�a�n�d�e�t�"hvad de
kgl. CommiSsaner i Etandersorsamlingerne i Viborg
eg SleSvig have sagt omSlesvig og hvad derimod
HS. MajestatS Bedstefader, Hoisalig Kong Frederik
ten Femte, i et under LUde Ootbr. 17.8 udstadt
allcrhoieste, endnu fuldgyldigt Resoript til det theolo-
gifle Facultet ved KjobenhavnS Universitet erklarede,
nemlig: þÿ ��a�tindsatte t>loiiVM;eiises ,dulle ikte mindre
end andre danske eller norske Studenter antages til
at nsde Kosten paa Klosteret, al den Stund deres
Egenflaber og Omstandightdtr i andre Henseender
ere saadanne, som Universitetets Fundats med sig
forer, og dereS trovardig befundne Testimonia udvrse,
at de ikte ere egentlig saalaldte Holstenere, men Sles-
vigere af Fvdsel." þÿ ��S�a�a�s�o�m�"�,siger Kongen: þÿ ��U�n�-
dersaatternc i Slesvig ikke bar ansees for andet, end
hvad de virkelig ere, nemlig retteDanske, og fadte
inden Danmarks Riges Eirandser."

Ved atter at omtale den mærkelige Episode i den
jydste Standerforsamlrng, da den kgl. EommiSsariuS
gjorde Brug af sin udstrakte Eensurmsndighet til at

udstryge den hele Forhandling om den fleSvigfle Adresse
af Staenderttdenden, tilsaier þÿ ��F�a�d�r�e�l�a�n�d�e�t�"�:þÿ ��D�e�t
maa udentvivl mindre tilskrives Eommissarii Formå-
ninger, end Hensyn til det af siere frisindede Depu-
terede, s. Ep. BZith og Schylte, udtalt« Lnfle: at man
vilde tilendebringe den tilbagestaaende Rest af For-
samlingens Arbeider og kun betragte det Passerede
som et alvorligt Memorandum for Fremtiden, der
navnlig maatte anspore til at andrage paa Stander-
salens Aabning, at ikke Flere end ?< y Ho l m og H v a s«
forlod Forsamlingen f«r denne var endt."

Den unge Englander, Edmund Bryan, der, som
bekienlt, er bleven demt as Hoiesteret lil 4 Aars
FordedringShuusstraf, er s«dt i London, hvor Faderen
var Ctfkier. I Baret kom han til Hclsingoer,
hvor siere af banS Paarorende boe. Derfra tog lian
ind til K>»bcnbavn, at forberede sig til Hvisiole-Era-
men. Under sit Ophold der tog hånt Slutningen as
f. A. ned til Helsingoer, og deeltog her den .'idie Decdr.
» en Assembler paa Skydebanen. Her ragede han
strar i Klammeri, og viste en meget exalteret Stem-
ning. Paa Hjemveen derfra var det, at han, uden
ringeste Foranledning , seer ind paa Handelsbetjent
Bruun, og saarede ham t Overarmen med en tveegzet
Iaglkmv, som han pleiede at boere hoS sig og som
han nylig havde ladet siibe starx. Derefter stedte
dan Dolken i Eontoirist RohrS venstre Laar, i Zcar-
heden af Underlivet. De Saarede bragtes paa Ho-
spitalet, hvor de laae indtil Slutningen af Januar.
Bryan ble? sat under JustitienS Tiltale. StadSphy-
sicuS Klem, hviS Erklarmg blev indhentet, sormeente:
þÿ ��a�tBryan, da han saarede Bruun ogNohr, ved Be-
ruselse og hastig SindSeffeot , paa (»mund af hans
hidsige Eharaktcer og overdrevne Pirrelighed, var ge-
raadet i en Tilstand, faa han var bereset Overlag og
Herredemme over sig selv, og altsaa ikke kunde anta-
ges at have bandlet med fuld Ztlregnelighed." Og
Sundheds Eollegiet var omtrent af samme Mening.
Derfor bles hanS Dom faa mild ved Oserretten.

Men Heiesteret kom til et andet Resultat. þÿ ��V�iind«
remme þÿ �hedder det i Dagen þÿ �at den forevede
Forbrydelse var et meget grovt Brud paa den ossent-
lige Sikkerhed, og al Loven cg RetfartighetenS straf-
sende Arm maa vare lige strang mod Alle uden Hen-
syn til Stand og Stilling." Dog meneS, at Ret-
farligheden« ligelige Uddeling rkke vild, krankes, naar
der tilstodeS denne unge Mand en Formildelse i HanS
Straf, og man lod Raade gaae for Ret, i SardeleShed
med Hensyn til hans Ungdom fl9 Aar), han« agt«
varlige Familie , og at Forbrydelsen var fremkaldt
efter Rvdelsen as starte Drikke, os«. þÿ ��D�e�tfluide saa-
meget mere glade os þÿ �t ilsvier bemeldte Blad þÿ �
om en saadan Raade maatte viseS det unge Men-
nefle, som HanS levende LEresfslelse og bestige Tem-
perament tor lade befrygte, at han vil svge ethvert,
selv af Religionen forbudt Middel, til at unddrage sig
sin Straf, ligesom man af Frygt for et fltgt Forsvg
ikke har turdet lade ham vare ene r det Fangsel i
Helsingoer, hvor han for Tiden er indsat."

Den starte Storm, som i Forening med ualmin-
dcligt Hoivande rasede RytaarS Rat paa Lolland
og Falster, bortrev ved Sundby Fargested en af
Fargerne samt Guldborgs Fargebro.

I ?! ak skov sik samme Ziat et ungt Mennefle,
ved den gamle Uflik, at flyde Rytaar ind, (see Ho-
vedavisen) sin ene Haand asfludt.

Fra Odense melde« i Hp. Avis: Udforeli'en as Oh«
lenschlagers nyeste Mestersark þÿ ��D�i�n�a�"var l OnSdagSAk-
teS saa beldig, at den vist endog havde villet tiltredS-
stille selve Digteren, ifald han havde varet tilstede.
Alle Hovedrollerne gaves fortrinligt, og navnlig gjorde
Jomfru S-nderskouS Spil som þÿ ��D�i�n�a�"et dybt
Indtryk paa alle Zilfluerne. Huset var propfuldt.

I þÿ ��D�a�n�n�e�v�i�r�k�e�"har Hr. Lachendorph indryk-
ket svigende Bcirspaadom: þÿ ��I�d�e�tjeg kun svier mig
opfordret til at vise mig, naar der er noget Alvor-
ligt i Vente, kan man tanke, at delte allerede nu
er Tilkald. t, og man har Ret. Thi det timer sig til
en tarvelig Host ad Bare, der kun vil yde Lidet i
Skjcppe og Pung. Lader Eder ikke forlokke, I B»n-
der, af O ieblikketS Forivrelser, men flyer StadS og
FjaS og al Unotvendighed, som Rcget, der vil blive
for tung for Eder at bare i en desvarlig Tid. Hol-
der EderSKraster samlede, og varer beredte! Og saa
give Eder Elud et gladeligt Rytaar!"

Ved at omtale Kjvbmand Halt« Epolusion som
Borgerrepræsentant i Skive, tilsoier þÿ ��B�e�r�l�.Tid."
Fvlgende: þÿ ��S�a�n�d�s�v�n�l�i�g�v�i�i�Svil dette nye Bidrag til
de communale Tilstande i Provindserne snart mod-
tage en narmere Belysning. Vi tilsoie kun, at der
i vvert Tilfalde ikke kan vare Tale om nogen Erolu-
sion, der bliver l»g Berovelsen as en Ret, og at Eom-
inunalbestsrelsen ikke er berettiget til at eroludere,
men kun til at suspendere, indtil den Suspenderede
ved Dom bar mistet sin Habilitet. Hvorledes tvvrigt
Eommunalbestyrelsen, fer en privat Injuriesag, kan
foretage endog blot en Suspension, er o« uforklarligt,
faa meget mere, ta den her saaledeS Behandlede er
en pletfri og agtvarrdig Borger, der yer svneS kun at
have handlet i god Hensigt, om end banS Handl, -
»naade þÿ �hvilket forst narmere maa oplyses þÿ �bar
varet overilet. For Eommunalbestyrelsen (.navnlig



Repræsentantskabet) i Skive maa det være en Pligt
imod Medborgere, normere at belyse Sagen eg sin
Handlemaade i denne."

I Hjcrtsvang Præstegaard, 3 Mile Vesten for
Horsens, er Natlen imellem den 27te og Ldde Tecbr.
degaael et grovt Indbrudstyveri, hvorved er bortstjaa-
let Sengeklæder, Fødevarer, :c.

Frederik den Sjettes Mindest-tte stal,
som bekjendt, opfares paa Plateauet paa Skander-
borg Slctsbakte. Ester þÿ ��N�yPortefeuille" er denne

Plateau omtrent as 90 Alens Diameter, eg Monu-
mentet vil blive opreist i en Afstand af vmtr. 79
Alen fra det runde, maegtige, endnu af Tiden urvrle
SlotStaarn. Monumentet vil bestaae af en fiirtan-
ret, asiang Granitblok, der kommer til at hvile paa
en Sokkel af samme Masse, AU efter Prof. H e t s ch S

Tegning. De fire Sider af Stollen ville blive pry-
dede med Basrelieffer af Thorvaldsen, øgJnscrip-
lionerne forfattede af Digteren H. P. Holst. De
fireBasrelieffer ville komme til at antyde te vcrsent-
ligste Momenter i Frederik den Sjettes Regentvirk-
somhed: StavnsbaantetS og Livegenstabets Ophaevel-
fe þÿ �hans Fortjenester af Kunster, Videnstader og
Folkeoplysning þÿ �af AlmeenaandenS Oplivelse ved
Anordningen om Provindsialsternderne þÿ �og endeli-
gen hans Fortjenester af Lovgivning i Almindelighed
og Mildhed cg Retfærdighed i dens Haandhævelse.
Disse BaSrelieffer tilligemed Kongens Buste ville bli-
ve udforle i hvidt Macmor af Billedhugger Holbek
i Rom. De tvende af Thorvaldsens Basrelieffer
ere allerede færdige.

(5arl Nappo,
den beromte Kunstner, som i denne Tid ventes tilKhvn.

j©m denne Kunstner, som sor Oieblikket giver Fore-
stillinger i Gotyenborg (og fra tidligere Dage ogsaa er
bekjendt i Aarhuus og andre danste Byer), meddeler
þÿ ��G�o�t�h�e�b�o�r�g�SHandels og SjvfartS - Tidning" solgcnde
Reisc-Evenlyr: þÿ ��H�a�nhavde i Petersborg givet flere
Forestillinger, hvoraf han havde havs gode Indkomster
vg reiste derpaa sydeflcr. Sidst afvigte Juli Maaned
vare ti Aar forlebnc, siden han foretog denne Rcise.
I Nischnei-Nowgorod, hvor der just var Marked, op-
traadte han med meget Bifald. Delie store Marked
havde fort en Mængde Mennesker sammen fra næsten
hele Europa; men deriblandt flere flette Mennesker, fia-
ledeS at Rappo under sit derværende Ophold flere
Gange blev bestiaalet i sit eget HuuS. Ledsaget af
II Tjenere og 5 vel dresserede Hunde, hvoraf 3 vare
blevne ham skænkede af Munkene paa St. Bernhard,
vg de to andre vare Dogger, afrejste han med sin Fa-
milie i fire Bvgne, hvoraf hver ester ruSsifl Skik og
Brug var forspændt med 4 Heste ved Siden af hinan-
den. I det bedste Lune forlod han Nischnei-Nowgv-
rod og agtede at tage Eoursen over Kasan til Simbirst.
Den første Bogn fjerte han selv, og som en Følge as
den sandede og stenede Lei gik Reisen kun meget lang-
somt fra Haanden. Omtrent midt i Simbirflek-Sko-
ven sprang pludseligt 4 sværtede Karle frem af et Skjul,
forsynede med et tommetykt Toug, som var fastgjort
ved et Træ, for at kunne knyttes i et Træ paa den an-

ten Side af Veien , vg paa denne Maade standse

Vognene. DercS Hensigt var tydelig nok, oz Rappo
havde neppc Tid til at raabe til sine Folk, at de skulde
forsvare sig tappert, da her ingen Pardon var at vente.
McdenS Alle i den største Hast bevæbnede sig med de i
Vognene værende Pistoler og Geværer, styrtede en

Mængde Røvere frem fra Skoven, grebe Hestenes Tøi-
ler og sogte at bemægtige sig de medførte Effecter. Nu
udfordredes AandSnærværclse og Tapperhed. Hurtigt
vcrledeS Skud, Hestene blcve flye og kastede Vognene
omkuld. Dette uagtet vedblev man at flyde, at ud-
dele Sabelhug og Kolbestag. Rappo, omringet af
flere Banditter, anbefalede sin Sjæl i GudS Vold vg
stred kjækt, uagtet han allerede havde erholdt flere Saar.
Roverne vilde ti lade sit Rov undflippe, og de Overe
faldne vilde vistnok uden al Redning have været for«
tabte, da Rovernes Antal, omtrent 39, var saa overle-
gent, dersom ikke de 5 Hunde med Raseri havde anfal-
det dercS HerrcS Fjender. Bed Hundenes Bid sattes
omtrent Halvdelen af Roverne ud af Stand til at ud-

holde Striden, og blcve endog bidte tilbede, saaledeS
at de Ovrige, meer eller mindre faaredc, begøve sig paa
Flugten. Syv bleve grebne og bundne ; Ni vare faldne.

Rappo havde desværre mistet sit yngste Barn,
en ni MaancderS Pige, som havde faaet et Skud i
Brystet, ligesom han ogsaa mistede et fem AarS gam-
melt Plejebarn, som blev dræbt ved et Kolbestag. En
Tjener og to Kudfle bleve dræbte, og to Tjenere og en
Kudsk bleve dødeligt saarede. Rappo S Hustru, som
opholdt sig ved den ene Vogn, og som kun tænkte paa
sit BarnS Retning, flap med et ubetydeligt Saar. Af
Hundene bleve 3 dræbte. Rappo fortsatte Reisen til
Simbirfl med den endnu brugbare Vogn, bagpaa bvil-
ken de syv Fanger blcve fastbundne med stærke Rccd.
Han bavde endnu tre Heste at spænde for Vognen, mc-
de»S de andre vare saa ilde tilredte, at de ei kunde rcise
sig. I Simbirfl overleverede han Fangerne til Gou-
verneurea til velfortjent Straf. Under Striden havde
man haabet, at de hist og her, til de ReisendcS Sikker-
hed stationerede Kosakpiketer fluloc komme de Overfaldne
til H>ælp, da de nødvendigt maatte hore Skuddene.
Men først da det var før scent viste sig En og Anden af
dem, hvilket lader formode, at de bave været i Ledtog
mcv Roverne og kun kom for at dele Rovet. Denne
Formodning bestyrkedes ogsaa derved, at senere, efter
flect Undersøgelse, flere Kosakker forvistes til Sibericn.

Rappo anholdt herefter senere hoS den ruSstfle
Regjcring om Skadeserstatning, som udbetaltes ham
med 13999 RbL, og siden blev han selv personlig fore-
stillet den ruSstfle Keiser. Nitten Maancder gik hen
med at læge Rap pos S«ar, som beløb sig til over 39.
Den ene tiloversblevne, men lamfkudte Hund erholdt sil
velfortjente Ophold HoS sin HuuSbond til sin Død, søm
først indtraf forrige Aar; den anden, som kom aldeles
ustabt ud af Striden, tilhorer nu Kongen af Dan-
mark.




