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Blandinger.
Paa Dronning Victorias Brudeklædning har

der alt i lcengere Tid arbcidet over 200 Fruentim-
mer. unter Bestyrelse af en Miss Bidnci. Den er

af de saakaldte Honilon-Kniplinger. Garnilur.n er

4 Yards lang, Z YardS bred, og koster over 1000

Yd Sterling. Monsteret stal i Skjonhcd overgaac
Alt hvad der hidtil er feer. Da Ardeidel rar stridigt,
blcve alle Tegninger og Monstre iili..tetg!orie, for ar

Dronningens Brudekjole kan være unique, ,om del

fashionable Udtryk lyder.
Den sranste PrindS, Hertugen as Nemours,

Ludvig Philips næstældste Son, er bleven forlovet
med en Prindsesse af Sachs.n Eoburg, Daller af den

fom osterrigst Feltmarstal i Wien boende Prinds
Ferdinand, Soster ril Kongen af Portugal og Eousinc
til dronning Victorias Brudgom. Prinsessen er

17 Aar gammel, og En af Wiens forste Skjonheder.

I Paris tildrog sig nvlig, al da el Fruentimmer
paa 36 Aar havde voldt Bryllup med en ung Mili-
rair og Denne paa Bryllupsaftenen nak fin Kjole af,
faae Bruden paa han« A>m et Modersmærke. hvor-
ved hun gjenkjcndte fin Son. fom hun for 20 Aar

fiden havde udsat i Hillcbornsvufel. De have na-

turligviis nu Begge ansogl om en Tilmictgjorelle as
deres Giftermaal. .

I Gaden Mouffatard i Paris er det Tilfælde

nylig indiruffei, al cl Menncste er brændt op af ng
selv. Det var en Kone, som var meget forfalden til
Drik. Ilden opstod og udbredte sig i hendes hele in-
dre Legeme, medens hun endnu levede.

I samme Stad blev for nogle Dage siden et ungt
þÿ�M�e�n ��e�f�l�e�,der med Qviksolv havde forsolvel lo Fem-
Eentimesstykker og udgivet dem for Fem Sousslykker,
doml som Falstmontner til Tvangsarbeid paa Livs-
tid. Dagen efter domtes til 2 Maaneders Fængsel
en Kone, som paa del grueligste havde mishandler sit
eget Barn , knebet det med Tænger, sultet det flere
Dage i Rad, olv. .

I Crocq har nys tildraget sig en frygtelig Be-

givenhed. En Kone, som levede af al spille paa
Lire og spaae i Kort , er funden dod i sil Huus.
Hendes Liig laae henstrakt over en Seng, men Ho-
vedet var afstjaaret, og har, trods al Sogen, endnu

ikke været at finde. Ikke det mindste Blodspor sandtes.
I Rheims er en Mand og hans Moder blevne

domte til Doden for at haveæflerhaanden dræbt Forst-
nævntes 5 Born med Saltsyre, strax efter at de vare

fodte.

I »iesbaden har en ung og i de bedste Vil-
kaar levende Embedsmand, i et Anfald af Tungsin-
dlghed, slyriet sig i den sydende Mineralbrond.

Ved et Pharaobvrd i Baden havde en Englæn-
der labt fine Penge indtil den sidste Skilling. Han
lagde rolig sine Kort hen for sig, kaldte paa en Tje-
ner og sagte gandste holt til ham, at han stulde gaae
hjem i hanS Bolig og venle bam hans store Pose.
Da Banquieren horie delle, spurgte han Englænte-
ren meget galant, hvorfor han itke pointcerte. »Fordi
jeg ikke har flere Penge hos mig!" þÿ �»A« , jeg be-
der, der gjor aldeleS Jniet; De kan jo spille paa Cre-
dit." Englænderen tog bam strar paa Ordet, poin-
leerte og vandt i faa Oieblikke mere end han havde
tabt. Nu kom Tjeneren og bragte en stor þÿ �Fod-
pose , hvori Englænderen, der var stemt plaget med
Podagra, gjemte sine Fodter.

Kongen af Hannovers 60aarige Officeer - Ju-
bilæum indtræffer i April Maaned. I denne Anled-
ning er der i Berlin bestilt en Rytterstatue af Solo,
som Officererne skulle forære ham, og ved en Gene-
ralbefalinq er det bestemt, bvor hoi en Sum enhver
Officeer stal bidrage dertil, og tillige beordrer, at den
stal trækkes af deres Gage.

Den ældste fyrstelige Person i Europa er Kongen
af Preussens Siismoter, som blev still sra hans
Fader, forend han endnu blev sotl. da han er af et
senere ZEgtestab. Hun var en Printstsse as Bruns-
vig - Luneborg , og da hun er fodl den 8de Novbr.
1746 gaaer hun nu i sit 04de Aar.

Ved Aflosningen af Pakkepostens GodS paa det
kgl. Postcontoir i Munch en stele den 27de Decbr.,
idet en lille Kasse faldt ned paa Gulvet, en frygtelig
Erplosion , ter anrettede megen Skade blandt det

rundtomkring liggende Pakgods, hvis Emballage der-
ved antændtes, osv. I Kassen havde været chemifle
Fyrtoier.

Da en nykalfatret engelst Brig, paa el af Ham-
borgs Skibsværfter, korletcn lob af Hællingen, lagde
den sig saalcdes om paa Siden, al Kjolen blev syn-
lig over Vandet. Endeel af Mandstabet faldk i El-
ben, men bleve reddede. Denne Kuldbolte vil medfore
en ny -Bekostning af c. 2000 Mk., som formodentlig
Skibsbygmesteren kommer til at betale.

Da Skuespilhuset i Flensborg blev lukket for-
medelst Kongens Dod havde Borgerstabet frivilligen
sammenskudt en Sum. hvoraf hvert Medlem af det
derværende Skuespillerselstab, saalænze Sorgen varede,
erholdt udbetalt sin halve Gage. (Itzh.Av.)

M lO.
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Forlangte Jndrykkclser.

3 Bidrag til Livshistorien ( Slo. 50 fra f. 2f.) har
r» Forfatter, der underskriver sig X , sogt al tilintetgjort
de Forhaabninger som fra alle Kanter mere og mere
gjore fig gjaldende, ar Kong Christian den bit vil'ffjanke
tit Folk en friere Forfatning. Hr. X, saaledes ville vi
kalde vor Forfatter, mener, at naar Talen er om Dan-
mark, og man et Dieblik tanker sig den þÿ ��u�m�u�e�l�i�g�e
Mulighed" at der kunde blive Sporgsmaal om en
Forandring i dets Statsforfatning, saa maa det ikke over-
seeS, at vort Fadreland har mindre Trang til at ind-
skranke fin Konges Magt end andre Etater have hart,
»g at, naar man virkelig mener hvad der i de hyppige
Adresser siges Kong Christian den Ottende, maa man
ogsaa vare overbeviist om, at han er viis og villig nok
til at forskaffe kantet de reelle Forbedringer det tranger
til, saa at det er en paafaldende Jncvnscqvenls at bede
Ham om at give Magten fra sig, i der samme Aande-
drat, man priser hans Btisdom og gode Billie. Hr. X.
fremsatter derpaa det Synspunkt at muligen þÿ ��F�o�r�m�e�n
e r bet Bigtigfte", saa ar det var bedre at endog den
bedste og viseste Konge indrommede sit Folk sclvstandig
Teeltagelst i Landets Lcvgirning og Bestyrelse, end om
han overoste det med Belgjerninger af egen souvcraine
Magr. HanS Mening er imidlertid at ingen Statssor-
anbring har varet relgjorende der var Foster af Thevri.
Endelig taler Hr. X om Betankeligheder, »avner i saa
Henseende Forholdet til andre Magter, og sporger hror-
,edes Forholdet til Hertugdommene stulde ordnes l Tilfalde
af at Kongeriget fik en cvnsiitutionel Forfatning ?!

Undertegnede, som i en Levetid as 53 Aar har lart
at paaffjonne Tannerkongernes milde Regimente, horer
ingenlunde til dem der blindt hen hylde del Nye og sor-
taste det Gamle. Telte trocr han som Landmand noksom
at have viist. Men han maatte fornagle sig selv, der-
som han ikke aabenhjertig tilstod, at ogsaa han horer
til deres Lal som onste Danmark en friere Forfatning,
ligesom han ikke heller kan troe andet, end at Troftelsen af
denne Materie vil vare vores nuregjerente allernaadigste
Konge behagelig, thi þÿ ��k�u�nSandheden kan Regje-
ringen o »ske bliver gjeldende" har han jo sagt.
Uden at tiltroe sig Ufejlbarlighed, og beredt til at tage mod
Belarelse hvis han fejler, stal Undertegnede derfor tage
sig den Frihed her at fremiatte sine Tanker betraffende
Hr. X's Attringer, altid med stadigt Hensyn til Forliden,
altsaa flottende sig paa Historien, hrorved han haaber at
vise at Hr. X's Paastand, nemlig den þÿ ��a�tHistorien maa-
stee intet larer mere, end at ncrsten Ingen lader sig ve-
lerre af den," falder tilbage paa ham lelv.

Ogsaa Undertegnede erkjender med Taknemlighed at
Danmark har langt mindre Trang til en Constitution end
mange andre Etater, og i denne glerdelige Omstandighed
ligger upaatvisleligen den sikkreste Borgen for s» frede-
lig Udvikling af vore indre Forhold, eller .den sturkeste
Modvagt mod saadanne voldsomme Udbrud af Folke-
magten som vi have varet Bidne til i andre Lande, og
for hvilke Fadrelandsvennen maa onste Danmark for-
ssaanet. Men fordi Trangen er mindre, kan den endnu
var« stor nok ! þÿ �Kaste vi et Blik tilbage paa den siden
Jndforelsen af Enevoldemagten henrundne Tid, finde vi
rigtignok en uhyre Forffjel imellem Tilstanden nu og for
IMO Aar siden. Men naar det der er foranstaltet for Bi-
denstaber og Kunster undtages, hvor langsomt er det ikke
gaaet med alt hvad der angik Folkets materielle Inter-
esser, eller med de Forbedringer der stulde staffe Landet
Midler til at udvikle sine Krafter.. I mere end 120 Aar
roges saaledes saa godt som ingen Notice af Bondestan-
dens usle Forfatning , eller foretoges der noget til Bon-
dens Tarv, tilbagekaldtes dette dog snart igjen. Afbetalte
ben ene Konge Etatens Gjeld, geraadte Landet under
banS Efterfelger snart i en saameget stvrre. Ssgtes
Naringsveiene udvidede, bandtes paa den anden Side kun
endmere Handerne paa den Birksomme, saa at af fodte
Brvdre Landets Bvrn ere blevne hinandens Forfolgere
og Plageaander.') Kort: Bonde og Borger vedbleve at
vare undertrykkede af den magtige Herrestand, der su-
qende Landets Marv, havde beholdt sin gamle Indfly-
delse. Endelig oprandt dog Danmarks Soel, stjondt vel
kun i afbrudte Glimt, »og altid til stort Held for Fode-
landet; og, priset vare Sjette Frederik med hans adle

) Vore »oppige Processer om Lndgrck i Naringsoeicne.

Raadgivere fra hii» Tid, indgribende Foranstaltninger
dleve trufne t;l at have Landet af de« Lelargie hvori sam-
me var sjunket. þÿ ��K�o�n�g�e�nbod: Etavnsbaandet
skal ophore, Landboelovene gives Orden og
Kraft, at den frie Bonde kan vorde kjak og
oplyst, flittig og god, haderlig Borger, tyk-
delig." Men ak! Kun stakket varGladen. Hine Wdle
vare dodelige Basener, og snart indtraf en Tilbagegang
af et andet Slags. Bi sigte ikke her til den 7 Aars
Krig vort Fodeland maatte udholde, da den er os paa-
fort, men til de frygtelige Catastrophcr vore Penges Ban-
kerot afstedkom, ligesom til den kun for vitterlige Foro-
gelse as vor Statsgjald, midt i den dybeste Fred, hvor-
ved, iiar bet forste, Landet leed mere end af selve Kri-
gen. Men da brast ogsaa Sjette Frederiks Taalmodig-
hed, og i retfardig Harme over et saadant Udfald as sine
Bud'), gav han sit Folk Proviiidsialstanbcrne. Men
hvad yjalp det. Flere og der saare vigtige Andragenderaf Standerne, ere blevne aldeles uandsebe, saa ar i det
Hele Alt er forblevet ved der Gamle, bet vil sige: som
ved Stundernes Jndsartelse.

Foransorte viser, at befriede end Enevoldsmagten i S
omsider fra Aristokratiets defpotiste Aag, har Enevolds-
magten dog langtfra endnu bragt den Lykke over Fode-
landet, som IMO Aars uafbrudte Struben af velmenende
Monarker kunde beretlige til. Grunden dertil ligger ,som af det Foregaaende ligeledes er klart, i de -naad
Kongerne have mod. aget. Ingen Konge, han vure nok
saa begavet af Naturen eller nok saa besjelel as Iversor at gavne sit Folk, kan nemlig undvur« Raadgivere.
Men staae dis,e umiddelbar om Monarkens Person eller
leve de af hans Naade, hvor let saae ikke da Servilitet
Overhaand, og med denne, Ligegnldighed for Sandheden.
Komme Ukyndighed eller egoiiriste Hensyn til, lober Sand-
heden endog Fare sor at forvanskes. At benugte dette
vilde forraade saare lidt Mennestekundffab. þÿ �Bil en
Konge altsaa have Raadgivere han kan stole paa, gaaer
han sikkrest tilvarks, ved at lade disse vure aldeles uaf-
hungige af sig og dele Magten med dem, hvorved Bekost-
ningerne med et dobbelt RegjeringSpersonale tillige und-
gaaes. Saaledes viste det sig altsaa at Stunder, hviS
Stemme indtil et vist Punkt er asgjorcnde , ere en sand
Fornodenhed for Konge og Fobeland, ja at en saadan
Forandring i Statsforfatningen, langt fra at vure byg-
gct paa Theorie, tvertimvd er en nodvendig Folge af de
gjorte Erfaringer, og istedetfor at vure en ImonseqvcntS,
det paalideligste Middel Kongen kan vulge sor at sutie
sine velmenende Hensigter igjcnnem. Hermed ville vi in-
genlunde have en saadan Forfatning anieet sor absolut
fuldkommen, men hvilket mennesteligt Bark er det.

Hvad nu Formen augaaer, da troe vi, at netop i sam-
me ligger en stor Deel af den Indvirkning Regjeringen
udover paa Folket. Hr. X siger selv þÿ ��a�tMange rende
Blikket med Lungsel mod Sverrig og Norge." Men
dette er ikke det vurste. Mange, ja Mangfoldige mene
endog, at det kan vure ligegyldigt Hvem vi have til
Konge, eller Hvem vi tilhore, som det kaldes. Hvoraf
kommer dettes Hvoraf kommer denne servile Frygt og
Lunkenhed, Saamange endnu vise naar noget stal paaau-
kes. Hvoraf benne egoistiske Struben efter at valte Byr-
derne fra sig paa Andre. Kort, hvoraf kommer denne
Mangel paa Aimeenaand? Udentvivl deraf, at man foler
sig tildagelrungt til egne Anliggender, istedetfor at sce
stg betragtet som en Deel af Statsmagten. Erfaring og
Historien yavc lange lart, at jo mere undertrykt en Na-
tion er, des stupidere, ioleSlosere og egennyttigere er den.
Nu bevare Gud mig fra at kalde Danmark et undertrykt
Land. Men at Mvo og FudrelandSkjarlighed trange til
at oplives hos os, synes mig vitterligt nok.

Med Hensyn til de Betunkeligheder Hr. X finder i
Forholdet til de udenlandske Magter, da har han ku«
henpeget - dertil, men ikke navnet dem. Der kan altsaa
intet vure at svare ham herpaa. Imidlertid stull« vi
dog have den ZEre at sige ham, at bitter Erfaring kun
for meget har lart oS, ikke at stole paa Nogen, Ben
eller F>ende ; og at 100,000 fadrelandssinbede Forsvarere,som en almindelig Burnepligt nok kan staffe os, ville
satte os istand at afvise enhver fremmed Indblanding.

Forholdet til Hertugdommene betraffende, da er det
mig noget ganste Ubegribeligt hvorledes Slesvig, som
Hr. X mener, er den Haanb hvormed Holsteen holde« til

) Han »avdc Nrar efter ben aicnvuntnc »reb defaltl Sinanitoar'enel
ordnet oz.Pe, pareiser inbioric.



Danmark. Holsteen er en til det tydste Forbund henho-
rende Etat, ogsomsaadan, kan det ikke vare forbundet med
Danmark, uden forsaavidt det af pengivenhed for den fat-
ledS Hersker eller af Interesse, »isatte ynde Anledning til at
understotte Danmark, hvor ikke Forholdet til del tydste
Forbund byder et andet. þÿ �Hr. X mener, at Tabet af
Holsteen vilde soett« Danmark ud af Elanv at soutenece
sin Selvstændighed. Men i hvor kjært og velkommen Hol-
steens Stridskræfter maatte vare os i Tilfalde af en
Krig, kunde Danmark maaflee dog drage mere Nytte af,
at Holsteen, som et neutralt Geveet, bakkede dets hand-
grandse. At en samvittighedslos Erobrer lidet vilde
respektere denne Neutralitet, er vel tankeligt. Men dette
vilde dog meget Verve paa del tydste Forbunds Fasthed
og Energie. I al Fald vilde Holsteen jo derved blive
iiodt til Eelviorlvar, og kom saaledes til at lage Deel i
det falleds Forsvar, hvortil det sikkert vilde finde sig
mere villig, naar en Konstitution sikkrcde det en storre
Eelvstandighed, end naar Magten tvinger det dertil.

Slesvig har saa godt som til alle Tkder varet fore-
þÿ ��e�tmed Danmark, snart som Lehn, snart som en inte-
grerende Deel af Riget. Bel paastaaeS, at Slesvig har
('ofte om at holtes forenet med Holsteen. Men man
glemmer, at Slesvigs Forening med Danmark senere er
garanteret af fremmede Magter. Slesvig kan altsaa ikke
rive sig loS fra Danmark, hvor ivrigen det saakaldte tyd-
ske Parti end maatte vise sig herfor. Men vi have Grund
til at antage, at dette ikke er detrc Parties egentlige Me-
ning, »g at det snart vilde opgive denne Idee, naar en
konstitution, istedet for Enevoldsmagten, bandt Slesvig
til Danmark. Thi i Sandhed, hvad stulde der rare i
Bcien for en saadan Foren »g, hvor Interesserne cre saa
ganske de samme, al Alt hvad Slesvig kunde attraae,
maae Jylland og Oestifterne ligeledes onfte sig. Bi leve
Alle af Agerbrug og Qvagavl, maae onste oS en blom-
strende Afsætning af vore Producter, en fordeelagtig For-
syning med fremmede Fornodenheder, en naturlig Udvik-
ling af Industrien, Love der sikkre oS vore Hænders Er-
hverv. Kort, vore Onster smelte saa ganfle sammen, at
det er umneligt at indsee hvorledes Slesvigerne, som Hr. X
mener, skuld« vverstemmes af Jyderne eller Meboerne.
Bed saa eensartede Interesser kan alene del Bornerede
og Ugrundede overstemmeS af Inlelligencen og Grundig-
heden. Sproget kunne vi ikke ansee som en Hindring for
en fælleds Forsamling af Landets Udkaarede, thi deels
taler man jo Danfl i en stor Deel af det Slesvigske,
deels er dette Sprog ikke heller ubekjendt i den ovrige
Deel, i det mindste ikke for Embedsstanden. I al Fald
indseeS ikke, hvad der kunde være i Beien for at bruge
det tydste Sprog, hvor man ikke formaaede at udtrykke
sig paa Danst.

Saaledes troe vi at have viist, at det ikke, som Hr. X
mener, vilde være en saa stor Umulighed at forandre
Statsforfatningen i Danmark. Dg istedetfor at betragte
en Konstitution som en blot Form eller som forbunden med
uovervindelige Bansteligheder, maae vi meget mere ansee
samme som det storste Gode vores ophoiede Konge kunde
stjænke os.

Aldebertsminde, den 28de Jan. 1840.
<5. Dalgas.

Hr. Nedacteur!
Te har i Aarhuus Avis No. vftagct et In«

skral, der er stilet mod mig, eg som indeholder Antyd-
runger af dcn Natur, at jeg seer mig nodsaget til, at

tage til Gjcnmæle, for ei at tabe de Collegers og Med-
borgeres Agtelse, der ei noie kjevde min Færd. Jeg
maa derfor bede Dem, Hr. Nedacteur, al Te ogsaa til
mit Forsvar vil unde saavcl dette mit Brev som dets

Indhold en HlatS i DercS Blad. ZErbodigsr
Clemens««

forend jeg indlader mig paa nærmere at drofte det, der
af Hr. Sartvrphlassen, afskediget Lieutenant af
Fyensse Infanterie -Regiment, er ssrcvet om mig, maa
jeg give en historist Fremstilling as det tidligere mellem
ham og mig Passerede. þÿ �Da Hr. C. sidst i August Maa-
»ed 1b38 bosatte sig i Norre-Cundby, anmodede han mig

om at være hans HuuSlæge. Hane yngste Barn, S Maa-
neder gammel, havde da maaltet gjore en lang Reise med
den ovrige Familie og var fuldkommen atrophiff (o: havde
Tæring). Dette Barn dode ester l Maaneds Forlob den
3die October 183«, og i denne ene Maaneb blev jeg i det
Hoieste þÿ�2 ��3Gange hentet til Barnet. Siden flottede
Hr- S. her til Byen, og der forefaldt kun mindre dety-
delige Sygdomstilfælde i hans Familie indtil sidst i Le-'
tober 1«e>9, da hans Kone blev angreben af den grasse-rende epidemiske Nervefeber. Sidst i November maatte
jeg foretage en Forretningsrejse til Kjobenhavn, og overgavda min Parientinde til Hr. Regimeutschirnrg van D e « r S ' S
Behandling. Bed min Hjemkomst (den t8de Decbr.) vare
4 Personer syge i Huset, og siden tilkom to, alle af samme
Sygdom, men i forstjcllig Grad. Af disse var den yngrellaarige Son Gustav ben heftigst angrebne« og laa den
27de Dcvr. (formodentlig paa Sygdommens 16þÿ �186c 2>ag)omtrent paa der hoieste Punkt af den typhose Feber, da hanfik en heftig Hoste med alle Kjcndetegn paa Anj-nina pæ-
lyposa (Strubehoste), hvoraf han tidligere 2 Gange stal
have havr Anfald. Mod dette Tilfælde anordnedes
ftrar alle de Midler, som Kunsten mod denne Sygdomhar ar disponere over. Dagen derpaa consulercde Hr. S
RegimentSchirurg van Deurs, og vi fandt da Hosten al-
lerede vetydeligen aflaget og Patienten roligere: den sort-satte Brug as de tidligere anordnede Medikamenter til-
raadtes af Konsulenten. Dcn Iste Januar var Hostenforsvunden, men dcn Syge, som imidlertid ogsaa havde
faaet Trodste, laa i en Dos med Tegn paa stor Aftræf-
telse. Han dode den 3die Januar og havde altsaa været
syg. i henved 4 Uger. Da jeg siden aabnede Struben,
fandt jeg i den lidt mork graalig Slim, og da denne bort-
toges, var Strubens indvendige Overflade af naturligFarve. þÿ �Paa samme Tid, som dette foregik, havde den
ældre Son Axels Typhus naaet sit hoieste Punkt.

Da var det, at jeg fra Hr. S. modtog det Brev,
hvoraf han i sit Inserat har citeret et lidet Stykke, men
udeladt det Bigtigste; da jeg heldigviis endnu er i
Besiddelse af hans Brev, aftrykkes det her dogfta-ve tigen.
Boggavcilg Eicnpatt. Aalborg den 6te Ian. 1840.

s. T. Hr. Battallionschirurg Clemmensen!
Herved oversendes dem den accorderte Betalingfor sidste Halvaar som HuuSlæge, endvidere at de for

Fremtiden ikke mere stal ulejlige dem. Te vil for-
modentlig finde betle besynderligt men oprigtigt talt,
da tvende af mine Born ere blevne et Offer under te-res Behandling, saa anseer jeg del for Pligt om ikke
en anden hæge skulde være heldigere med at frelse den
trcdie. þÿ �Langtfra at jeg stulde antage, at de ikke
stulde have opfyldt deres Pligt, men Uheld er noger,som intet Menneske kan sige sig fri for.

lErd.
SaxtorphlaSsrn."

Skjondt det ingenlunde kunde være mig behageligt, ti!
Lon for min redetigen anvendte Flid at modtage en saa-
dan Afsked, kunde jeg tog, naar jeg tog Hensyn til hel«
BrevetS Stiil og Sammenhæng, som især til ven Passus
o, samme þÿ ��l�a�n�g�t�f�r�aat leg stutse antage, at de ikke
skulde have opfyldt deres Pligt :c.", ikke troe Andet
end at Brevskriveren maatte have havt til Hensigt, at
tilskrive mig en Opsigelse i al Hoflighed, men at hans
Pen heri ei havde villet staae ham vi. Derfor svarede
jeg ham omtrent saaledes :

C cnravi ener
H»k»,>lmelscn.

þÿ ��Ide 5 Aar, jeg har levet og virket her i Aalborg,er del forske Gang jeg har modtaget et faadant Brev,som det fra Dem þÿ �en naturlig Folge af ar intet
Lem af de ovrige Familier, hvis HuuSlæge jeg er og
har været, er dod under min Behandling. Maatte
dette imidlertid være et Omen om, at det vil vare li-
gcfaalænge inden el fligt Uheld atter rammer mig, da
vilde jeg havd een Grund mere (foruden dem jeg alle-
rede har) til at glæde mig over det Passerede.

Aalborg, den 6te Januar 1840.
ZErb.

Elemeusen.. T. Hr. Lieutenant SaxtorphlaSsen!"
Hvad den forste Deel af denne min Skrivelse angaaer,da maa jeg bemærke, at jeg, i den Stemning, hvori jegnedskrev den, aldeles forglemte-, oz forst nu, efter at i.ævc




