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i lilf.rlte as Opbrud, ta alle te miiitre Depoter maatte

foreS til Faestningcrne, og tet netop vaa en Tit, bvor
alle Kraitcr ellers cre fatte i Bcvxgelsc."

Ligesom Cvmmitteens Majoritets Indstilling gaves
ved Afstemningen folgcnde forandrede Form: þÿ ��a�tder

maa blive anordnet en Eomnnssion af Militairc og Ci-
vile t,l at undersogc, cm en Foraudring i ren nu be-

staaentc AustasfelscSmaate af Armeen« Eqvipcnugostnkkcr,
kiindc vare tilraadclig", saalcdce stete selve Afstcmuin-i'lVU llliMUUiitf , »»» !»"» ' '

gen, efter Professor BangS Forlangende met Rug-
ler, og Resultatet heraf var, al .indstillingen bi-

faldtes met 17 Stemmer mod 11. þÿ �Dcn rcrpaa
affattede Petition er af vascnrlig ecu« sindbold med Eom
niiltcenS Majoritet« Beteenkning. Hun Prof. BangS
Begjoering om Kuglestcmning , fcranlcdigete Assessor
Algrccn USsing til at vttre. þÿ ��a�than vel ingenlunde
vilde bestride nogen Deputeret« Ret til at bcgjccre Kugle
Afstcmiiing. men han maatte udtale som s,.. vcrbe-

vitSning. at tet var liret onstcligt, at man uden )tcr|tc

Notvendigbcd gjorte Brug dcrak, ra del forekom ham,
at ter var noget Fcigt og Modlo>i >, ar For>am Ungens
Medlemmer ilte kunde v.rrc tcr.s Mening bckiendt."

Denne Altring forlangte Prof. Bang optaget til

Protoeollen »»ter Forbcbolt af senere at bestemme, hvad
ban i ten Anledning vilde foretage. þÿ �Gfter.it Proto-
kollen ii .vsic Dag rar oplast, og en af Prcrnciair e u-

rcin opkastet Tvivl med Hensyn til sitcutil ..:i af b»n

Tilforscl var bortryddet, gav Preesidenteo Ordet til Prof.
B a n g, som. n.rst at bcmerrke, at dan bavde overleveret Præ-
sidenten en Skrivelse i Anledning af tet Dagen fer Pas
forede, foredrog sammes sindholt, saa lydende: þÿ ��i�.�a

jeg igaar i St.rndcrforsamlingcn ytlrete, at Sagens
(stang foranledigede mig til at bcgj.rrc Afstemning med

Kugler over del SporgSmaal, om Petition fluide ind-

gives med liensyn til Anskaffelsen af EqvipcriugSstykkcr,
bcm.rrketc Assessor Al green -Ussing, efter dans

o,, or Opgivende til Protoeollen, þÿ � ��a�tban vel ingenlunde
»ilde bestride nogen Deputeret« Ret l.I at bcgjerrc Kugle-
Afstemning, men ban maatte udtale som sin Overbevis-

ning, al det var lidet onflcligt, at man uden stor, .c
Notventiabet gjorte Brug bcraf > ta tet forekom bam,
at ter var noget Fcrot og Mvdlest i. at Forsamlingens
Medlemmer ikke i enhver Sag turde v.rrc deres Mening
bekjentt."" sitet jeg nu tcnncgang bavde begjxrt Kugle
Afstemning , uden at angive miu Mening , ligger ter ,
bemeldte Deputeredes -oranforte Attring. efter tens ve»d

bolt og ten« umiddelbare og naturlige ammcuh.rug
met, og Relation til deu af mig fremsatte Beg,aenng
cm Kngle-Akstemuing. en utilborlig og ubesoiet Fvrnxr

Mtlse mod mig. som mod cnbver Deputeret, der benvlter

dcn ban, ved Steentcranorlnivgen hjemlede Ret t:l at

fordre Afstemning med Kugler. Gtbvcrt saatant d.ecd-

lem er nemlig sigtet for Fcigbrd cg Modloshed eller

itetmiadstt for al fremme fcig og medio« Adfærd. sieg
t.u.ider mig der'vr errbotizst at anmode pr. Prer,.denten

om al paaininte fornoevutr 2den Kjebcuhavnflc r. cpn

tcrctc om. at han ved sin Httr.ng bar til,idesat dcn

tilberligc Orden i Forsamlingen, hvilket jeg troer at

stvldc »>,» Sl.lling som St.rndcrtcpntcrrr at fordre."
Askeosor Algren-Uosing afgav dcrvaa solgendc

Svar .kiau þÿ ��m�a�a�t�t�ebeklage, at ProfeS'or Bang >kkc

strar igaar havde begjert en narmere Forklar,ng af ten

narvarende Taler« Attriuger, naar ban > dem har troet

at finte »oqct for sig Forvarmende , .sicdetfor al ud

fatte dette t.l tdag. Det er itclm.adstc den satvan-
lige, og, som det syneS. ogsaa ten naturligste grem-

gangSmaate. strar at forlange Forklaring , et saatant

l«5«.
Tilfalde. Taleren havde ikke tankl paa at sige noget
til Forklcinclsr for Professor Bang, og hau troede

heller ikke , al det laac i ban« Ork. Han havdekun
udtalt fem sin Ooerceviisuing, at det var lidet onflc-
ligt, al man »ten storstc Rotvendighet gjorte Brug af
Kuglcstemniiig. Ligesom Professor Bang var berettiget
ril al forlange Knglcstemning, saaletc« var Taleren og-
saa berettiget til al udtale sig c»r det ikke Oaflclige
heri. Naar Taleren baotc tilsoict fem Grund herser,
at det sorekcm G' , al ter var noget Feigt og Motlost
i, ar Forsamlingens Medlemmer ikke r enhver Sag
rurde vccre deres Mening bekjentt, ta var dette, som
te almindelige Ord noksom vise , ikke sagt med Hensyn
til Professor Bang. D.l rar Principct, Taleren
havde tor Ole, ikke nogen enkelt Person, og mindst ten
ccrete forste Dep c.rede for K>obenhava, om hvem Ta-
lcrcn, ibvor afvigende han end i mange Punkter turde
v.rrc med ham, tog var vrerocriist om, al han altid
turde vcrre sin Mening heksenet og saaledes ikke for sin
egen Person forlangte Kuglestemuina. Taleren kunde
saamegel mindre ville sigte l,I Professer Bang, som
denne i cnbver vigtig Sag vistnok vil have udtalt sin
Mening cm samme unc.r DiseuSsiouerue, og maa all-
saa deraf ril vide, hvorledes han vil votere i Sagen,
ligesom Taleren ogsaa holder sig subjektiv oocrbcviisr
cm, at Professor Bang i len omfcrklaredc Sag har
stemt for en Petitions siutgivelse. Hvad Taleren har
villet udtrykke, og brod han ogsaa ttoer at have udtrykt,
er, at man. r.t al forlange Kuglestemuing, let frem-
kalder deu Anfluclsc bo« Folk, ar FenamlmgenS Med-
lemmer ikke tor v.rrc deres Mening betjen«, og dette
vilde > Sandhed være fcigt og motlost. Det er en stor
Ret, som hver enkelt Dcpnl.ret har, at kunuc i enhver
Sag forlange Kuglestemamg: men ,o storre denne Ret
lighed er. desto varsommere bor den afbenyttes. Man
bor vel buste paa, al man, ved al giorc Brug heraf,
herover ethvert Medlem . Fon inlingca den i sig naturlige
Ret al lerggc sin Mening om Sagen aabculyst for Dagen,
uden at behove al tale i denne, vg ar man derhos,
efter Talerens Formening, v.rkker Forcstillingco dos Folk
om et umandigt Sindelag Ho« de Deputerede, ta tisse
ber kunne vare deres Mening t eudver Sag bek,eutt,
og ikke bedcvc al lege Skiul mer dercS Navne. Taleren
vidste vel. al man antog, al den hemmelige Stemme-
givniug rar ten paalitcligstc , da Eudver da stem
mede efter sin Overbcvusning: men foruren at det

forekom bam, al der laac en krarnkende Forudsat
niog til trunt sor ten Meuiug , at en Deputer«
kunde ville stemme anderledes, naar ter stemme« med
K ugler, end naar ter stemmes aabenlvkt saa
i.iaatlk Taleren v.rre af dcn Formening, ar. naar forst
en ,'aadan Forstjel , Voteringen lunde t.rakcS, drilk«
Taleren iovrigt ikte vilde antage, vilde »tentviv! man

gen En« ucar hans Borum blev fliulr, at sorfl>ell>gc
Hensyn stemme for del, som bi» aabealvst ikke vilde
»dtale som sin Overbeviisniag. Heller >!k. incente Tale-
ren, at man her kunde paaberaabe sig audre Lande«
Erempel, hrcr gaufle andre utcreSier giore sig gje?l-
dente, vg bvor te Stemmcgivoutc ofte besinde sig > et

Afdcrngigdcdsforbolt af Andre, rer g,or det i hoicfte
Grad vigtigt at sikkre dem for Indsigelse udcnfra.
DiSse Forhold sinde ,kke Siet des os, og mindst af Alt
kunde Taleren ans« der ncdvendigt, al begixre Kugle-
stemning r en Sag, bvor der k»n var SporgSmaal om
at undersogc nogle Soltatcrfloe. Det kan vistnok ,kke
med Foie kalde« nogen Intimidation, at man g,or op
merrkkom vaa det ikke Onflelige i. at qfore Brug af
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ivv> Mandagen den l«N' November.

ttdcnlondlde Efterretninger.
Kjobcnh.rvn, dcn I '»te November.

Roeskildgc Sternder. I Sagen angaaende .rov
flaget om Armeens Forsyning mer Skotoi, fortsat).
Imod Petition opvonrredc iseer Kammcrbcrrc Rosen orn-
Lehn. Denne bem.rrkcte, ,.at te »behagelige Mette-
Iriser, ter nu saa seent, at te ikke nerrmerc knnnc komme
til Untersogclse, cre givne Forsamlingen af Grosserer
Knudtzon, forekom ham tog ci at kunne have nogen
Indflydelse paa ncvrvcercndc Sag, ta ter, vel er om
talt Misligheder, ter ffnlle have funtet Sted vet te nu
beflaaendc Indretninger til Armeens Forsyning met

Fvttei. men samme ramme tcrkor ikke Foranstaltningen
selv i og at tisse Mishgheter, om te ent have vårret

til. nu senere rre hervcdc. maa Taleren saamcget mere

antage, som han ved sig uoie bcftcntte trov.rrtigc og
paalitelige OfsiccrerS Forsitkring tor vcrre overdeviifl
om, at det Fvttei, ter nu leveres Solratcn, er udmerrkct
gvtt, ligesom at tet ri heller ved privat Aecort kan
ikaffeS billigere. Bel er tet et altcleS naturligt Lnfle
hvS Haandverrkcrne i te Boer, som cre belagte med

Garnison, at kunne tage Deel i ten Fortecl , som For-
arbcitelsen af Rcavifiter for Garnisonen maatte kunne

afgive, men at giorc tet til et SlagS Rettighed for
faataane Byer, vilde vistnok giorc tet meget vanskeligt
for ten militairc Overbestyrelse at knnnc forge for og
passer, at diSsc Fornedcnhctcr cre tilsier e > bcborig
Mcrngdr, af bedst mulige O.valitrt, til ten billigste Pr»S,
og conforme met Provcrnc. Det er Taleren bckscntt,
ligesom det paa det klareste er oplyst af dcn Kongelige
CommiSsariuS. at tet er efter fterc til forstiellige Tider
gjentagne Forsog og en lidet onstclig Erfaring, dcels
ved at latc Arbeidct bei'orgc ved Regimenterne, tcclS
ved at lade det forfaerdige efter Licitation, at ten m,l>
taire Overbestyrelse er kommen til te Bestemmelser, som
nu ere gserltentc eg Enbvcr, der, som han, for noget
over tyve Aar siden nric bar ksentt, med hvilken Tar-
velighed Armeen ta var forsvnet, vil vistnok snlteligen
erkjende, bvonneget ter nu er vundet fremfor tcngang.
Naar en Armer stal v.rrc hvat ten bor, ta er og vil
det vcrre en ufravigelig Regel, at dcn i saa tort Tid
som muligt kan vrrc marscksirrdig, og tet kan ikke vccre
Tilfocltet uden Depoter af f.rrtiggiorte Rcqvisiter, hvilke
maae staae i Forhold til den Styrke, som terme? stal
forsynes, og herefter bortfalder, efter Talerens Forme
niug, uden videre Beviio ten Paastand, al Depoter af
uforarbeidet Matenal kunuc scrttes istedelfor fontiggjort
Arbeite. SaaledeS er ter for ten tanste Armec befalet
at stulle verrc Depoter af .0,000 Par Skvc, 1000 Par
Skovler og 27,000 Munderinger. At saatannc Depoter
tenloeggeS i Fæstningerne, er en ligefaa rigtig lom »fra-
vigelig Regel, tcclS fordi der allerede fintes te for-
nrdne sikkre Opbevaringssteder og et eget derfor ind-
rettet Tilsyn, deelS fordi tisse cre Samlingsstederne for
den Deel af Armeen, som ikke er bestemt til strar at
rykke i Linien. Det vil heraf let skjonucS , at en For
deling af tisse Depoter til te forfljelligc GarnisonSstcder
ikke vilde varre hensigtSsvarente, ligesom tet ogsaa vilde
medfore storre Bekostning ret flere Magasiner og et
foroget Tilsvn, hvilket Regimenterne, i Tilsirlde af Op-
brud, ti heller »den foleligt Savn vilde kunne afgive.
Det er anfert, at Transporten af Rcgvisiterne fra De-
poterne til Garnisonerne nu er besvoerlig og bekostelig,
men ten vil blive dobbelt frejtvrrlig i omvendt Retning,

Vdgivet og forlagt
ved

rodrene Berling.

Rcdlgeret
af

L. Nathaasim.



Kuglestemning. og oiftt, bvorleveS Forsamlingen derved

faaer Udseende af. at denS Medlemmer ikke tor være
dcreS Mening bekjendt. Det rar faa langt fra, at
Taleren derv.v vilde giorc forsamlingen timid, at han
tocrtimve vuee fcrhinere, al den ftulec faac Udseende
af Timftit.t. Hvad der langt stiarerc vil intimirere,
det er. naar man saalcdcS sk.itvc være nodt til at lægge
sine Ord paa Bægtftaalcu , at ingen Slags Misfor-
staaclse deraf kunde opstaae , og dette ikke blot skulde
kunne foranledige ricblikkelige Berigtigelser, soia Enhver
viftnok med fornoiclse giver, men fremkalde Omstutlig
bed og Spænding imellem forsamlingens Medlemmer. I
ethvert fald vilde Taleren rnffe, al der aldrig fra no-

gen anden Side maatte flee verrrc Skridt til at intimi-
dere og indvirke paa fersamlingen, cnc det, »er inde-
holde« i hiin Altring as ham igaar. Skulde det ievrigt
blive Skik al forlange Knzlcstemuiug i alle saatanne
Sager, da vilde del, efter Talerens Formening, tyde
hen paa en svgelig Tilstand bvS Forsamlingen, som han
meget maatte beklage, men som han ogsaa skulde gjvrc
Alt hva? ter stod i bano Magt, til at fserue, og skulde
intet andet Mird.l bjælpe, da var ban saft bestemt paa
at gjere Brug af den ogsaa bam tilkommende Ret, at

forlange Kugl.st.mniug i enhver Sa» uden Undtagelse.
Taleren maatte stut e igen nedlægge tcn bestemte for-
dring, at dcn i r'c D Scnssion om den nærværende Sag
ordret meddeles i Slæntcrt->cudc»."

Hertil bemærkede Prof. Bang. ..at ftjvnkt han for
sit Vedkommende, ikke paa nogen Maad« lunde antage,
at te af Acfecfor Algrecn-USsing igaar brugte
Ord kumie modtage dcn Udtydning, som han nu vilde

give samme, vilde det imidlertid være bam fjært . der-
som andre Medlemmer i forsamlingen vilde ytttc sig
herover, tbi dersom disse i Almindelighed maatte hcKc
rn saadan Udtydning for mulig, vilde han gierne under-
ordne sin Mening dcn almindelige Dem."

Efter at Præsidenten havde bemærket, at Spergs-
maalel nu kande kun roere om Meningen af dc Ord,
som ero tilforte Protoccllen, gfenroz Professor Bang
ilt Onftc cm. at flere maatte vttre sig om Betyd-
ningen af de brugte Ord. I denne Anledning bemærkede
ASseSser USsing, at det alene bcnbortc under Præsi-
dentens Afgjorelsc at bestemme, em Nogen af dc Dc-
putcrrdc fluide anfees at have tilsidesat den tilborligc
Orden i forsamlingen, og at dette Spvrgsmaal ikke
uren PrersikcntenS Samtykke runde soettcS nnder for-
samlingens Diskussion. Præsidenten sandt det min-
dre passende at giore cn saaran Sag til Gjenstand for
en almindelig Discnssion, det var dans Pligt at ved-

ligeholde en god Orden i forsamlingen, og naar han
Dagen isorvcien ikke bar ytrrel sig , saa var det en

Folge af Professor BangS tagne Reservation. þÿ �

EtalSraad Treschow forespurgte sig, om det varantre
Medlemmer afflaarct, at yttre sig om Præsidentens
Kj.ntelfe, hvorvaa Prersidenten opfordrede Taleren at
erklerrcde. em han enftedc at yttrr sig fer eller efter
at Kjendeflen var afgivet. hvorvae Tpeschrw svarede, at

han enflere Ordet strar, hvilket ogsaa Amtmand Til-
listb enflede. Efter al Prersidenten bavde giortv?-
moerksom paa. at han ansaae ret rigtigst for Tiden ikke
at uetale sig over Kuzleftemning i Almindelighed, og
at SpergSmaalet kun angik et kormeentligt B ud paa

Orden, erklerrcde baade Tillisch og Treschow, at
de ikke ville yttre sig om Kuglestemning. frtrfi
denten formcente imidlertid , at det vilre lede til
vidtloftige Debatter, naar man indrrmmcde alle Mer-
lemmer Ret til at tale om det anfrrte SporgSmaal.
Tresch ow erklerrcde hervaa, at han ilke vilde arrogrrc
sig nogen saadan Ret. naar Prersidenten antog, at den
ikke tilkom ham; Tilliscb var af samme Mening, ffsvndt
han anteg at verve befrier til at tale , da Bang havde
opfordret forsamlingen hertil, eg da ban antog at US-
singS brugte Ord vare lige graverende for alle Depu-
tercee. Da nu Prersidenten bemærkede, þÿ ��a�than ikke
ønffebe at man vilre forlange Orket", saa erklærede
Treschow, at han paa Grund af Prersitcnt.'nS blotte
Onfle ikke vilde afstaac fin ?!ct til at tale; ler-
vaa gav Prersidenten dam Ordet, og ban vttrede sig
derefter faaledeS: þÿ ��S�k�j�e�n�r�tjeg ingen Tvivl berrcr om,
at det Strikt, som den and.« Dcvutcrcde for Kjoben-
bavn, ved at tage sit scrste tilbage, har leveret Seere-
tairerne, er orercenSstemmend« med dette, saa kan jeg
dog ikke tilbageholde, bvad jeg tidligere har tilladt mig
at udsigt, at jeg ved bans mundtlige Foredrag ovkattede
an S Ord og Meningen af disse anderledes, end hvad

her senere er nedskrevet og som »n er forelagt vS.
Men selv naar jeg leegger det Nedskrevne til Grund
for min Betragtning, kan jeg dog paa ingen Maade
ankec den fortolkning, i'rm Asscsftr Algreen-USsing
derover har givet, for enten grundet eller fyldestgjorcnde.
hvi« nemlig de af ASscSsor Algrecn-USsing brugte
Ord stride kunne sortvlkeS faaledeS , at de fluide gaae
ud paa, at Begjerring om Kuglestemning giver forsam-
lingen et seigt og modlost Udseende, og Attn'ngen om
feighed og ModloSbed faaledeS ikke hcnforcS t»l den,
ter begjcerer Afstemning med Kugler, saa giver denne
Fortolkning as de brugt? Urtryk ingen fornuftig Mening,
efterdi ingeufombelst Daddel kan teenteS anvendelig paa
Forsamlingens Medlemmer, som ifolge forordningen
15de Mai 1834 maae miderfafte sig den forlangte Af-
stemning med Kugler Denmod maa enbver Daddel,

hviS en saadan er grundet, troeffe den, der begjærer
Kuglestemning; og da det nn er saa langt fra al for-
holde sig saalcde«, som ASscSsor Alg reen-USfing har
yttret. at det af ham Sagte maatte tjene til at herve
forsamlingens Medlemmers Selvstændighed , at det
tven imod kunde have en virksom Indflydelse paa, at
afholde dem fra at forlange den i Lovei hjemlede Af-
stemning ved Kugler, som ellers i et givet Tilferlde
kunde anser dette for gavnligt, saa kan jeg ikte andet
end finde dcn af Assessor Algrcen- Usfing brugte
Utcladelsr for baade anstodelig i det Hele, »g tillige i
hoi Grad fornærmelig for den 1ste Deputerede for
Kjobenhavu."

Usfing formcente, at man ikke kunde forlange cn
mere fyldestgjorcnde Erklæring for Bang, end han
allerede bavde gjort, hvorpaa Bang tog Ordet: þÿ ��I�s�æ�r
i Henbols til dc af Elatsraad Treschow anforte Grunde
maa jeg bolde for , at den fortolkning af sine Ord,
som Assessor Usfing nn vil gjorc gjældende, tildcclo
»»gen fornuftig Mening giver, og i alt fald ingen Hjem-
mel bar i A »ringernes Indhold , naar henfecS til, at
dc umiddelbart referere sig til tcn af mig fremsatte Be-
giæring om Kuglestemning. Jeg holder mig ogsaa fer-
visset om, at naar tilmeldte Attringer gjenucm Stæn-
dertidcnden flulee lomme ud i Folket, saa »>l det simple,
men sunde Omdomme » samme finde rn Sigtelse mod
mig for feighed og Motloshed, hvilken Sigtelse ci ta-
ber sin Bctvdning derved, at dcn senere sogeS bortfor-
klaret, og siges ci at veree meenr. Idet »eg faaledeS
maa erklære det for min OvorbeviiSning, at der af don
2 een tjebkiihavuflc Deputerede ved hirn Attring er til-
foict mig og cthvcrr Medlem, der bcgjærcr Kuglestcm-
ning. en uulborlig og ubefoiet fornærmelse, afventer jeg
boorvtll fvrsanilingcns Præsident sinter at burde tage
min Bezjærinz em, at kalde denne Deputerede til Or-
dcn, til fvlge. Jeg flal blot tillade mig at tilsoie , at
naar cn Deputeret er krænket ved en anden Deputerets
Brnd paa dcn gode Orden i forsamlingen, saa kan han
alene erholde fyldestgjorelbe, enten ved at denne ubetin-
get tager dc fornærmende Ord tilbage, saa al dc ikke
lomme i Stændert,'renden, eller derved, at Præsidenten
paamiildcr den Vedkommende om, at ban bar tilsidesat
den tilborlige Orden i Forsamlingen."

Præsidenten gav folgcnde Kiendelfc: þÿ ��a�tban
flke fljonnede rettere, ene at dcn naturlige Mening af
dc omhandlede Ittringcr maatte være tcn: at der ligger
noget feigt og Modlost i, ikke at ville være sin Mening
bckjendt, og at disse Attringcr altfaa indebolde noget
Krænkende, navnlige« for dc af forsamlingens Medlem-
mer, der have forlangt Kuglestemning. fer at tilkjende-
give den Mening, som idag er fremsat, maatte andre
Udtryk været brugte, f. Er. al forsamlingen vilde fane
Udseende af feighed, naar man, ved hyppige« at anvende
Kuglestemning, bevirkede, at Medlemmerne ikke sik "ei-
ligbed til aadeut al tilkjendegivc dercS Mening. Da
den 2den Kjobenhavnfte Deputerede nu havde crkl.æret,
at han ikke havde til Hensigt at fornærme dcn 1ste De-
puterede for Kjebenhavn eller nogen Anden, kunne heroin
ikke videre blive Tale: men Præsidenten kil.ibc dog ikke
anket ond antage, at hiin Deputerede, ved at benytte sig
af Udtryk, rer maatte anfees som krænkende, og kunde
hindre Forsamlingens Medlemmer i deres lovhjemlede
Birksombed, havde g>crt sig skyldig i Mangel af den for-
sigtigbed > Attring'r, som borer til gok OrdcnS Bed
ligebolkclse i forsamlingen."

Port Referat angaaeudc Debatterne, som sandt Slet
i Anledning af Prof. BangS forlangende om Kugle-
stemning, var blevet langt kortere, dersom man ikke havde
gjort Sagen til Gjenstand for alvorlig Droftelse i næsten
alle vore Blade. Ped vor udforlige fremstilling have
vi n»» sat l'æicrnc manr til selv at domme, og v> ville
kun tillade oS korteligcn at tilsoie nogle Bemærkninger,
stiondt det. sirængt taget, ligger udenfor vor Compelencc
at blande os i c et, som man kan kalde ten inere Po-
liric i Stændersaleu. Det er unægteligt, al Assessor
Algrccn-llssing i sit foredrag bar brugt Udeladelser,
som denne fedte Taler aldrig vilde bave gjort, dersom
ban ikke i Debatternes Hede for nogle Oieblitke havde
glemt, hvad ban skyldte sine Meddeputcredc og iiær Pro
vonenten: men paa den anden Side maa man tilstaae,
at Prof. Bang, fljontt han ved hine Udeladelser hoi-
ligen maa have felt sig krænket, burde paa Stedet have
forlangt cn Erklæring, bvis Virkning ikke vilde være
udebleven. Dog fremfor Alt burde Præsidenten strar

, have fogt at forlige Sagen og ikke lade sig forvirre af
cn Deputerets tagne Reservationer: tbi har Algrecn-
Ussing brugt overilede Attringrr, da burde man paa
Stedet have gjort bam opmærksom derpaa, og Sagen
vilde da være bleven jcvnet, uden at man maaftee bavde
faa et mere at vide om et saatant ubehageligt, kort In-
tcrmeo, end om andre lignende Sager, bcnhorcnde til
formerne. Men »det man bar tilladt SagenS Udsæt-
telse til dcn næste Dag, er dcn saa at sige bleven en
egen selvstændig Sag, og Debatterne cre derfor blevne
længere og have maaftee taget en anden Retning, cut
man havde kunnet onfte. Men at Vicepræsidenten og
et andet Mcdl em(Amtm. Tillisch, fortjene nogen Dadel,
fordi re have indblandet sig i DiSenssionerne, kunne vi

»kte »ndsee. Begge bave »kke yttret sig, for Bang gjentagent

har opfordret re Deputerede til at yttre sig og Præsidenten
gav dem Ordet, og havde denne ikke fundet det rigtigt, ta
kunde han ligefrem have afbrudt Debatterne og afgive,
Kjendelse. Det er aldeles parlamentarisk at
Enhver tager Deel i en saadan Strid, naar den
et bragt paa Bane, snasnart ba» nnder sig I»ld« der
til og dan troer derved at kunne paa en eller anden
Side berolige Gemytterne, og dette bar sikkcrl vær.:
Vicepræsidentens Hensigt, da hans sædvanlige besindige
og fredelige Ebarakteer er oS Borgen for, at han ingen
anden kan have bavl, saameget mccr som det er bekjcnlt.
at Bang i saa hoi Grad fandt sig krænket, at det cndoz
bar været hans alvorlige Bestemmelse for stedse at ler-
lade Stændersaleu.
þÿ �Igaar Aftes gav ftanll sin anden (fonem

for fuldt Huns. Ved sit forstc Rumcr, cn Adagio as
hans egen Eomposition, overbeviste Kunstneren os om.
at baade hans Eomposition og hanS Violin kan tale
fra Hjertet og gaae til Hjertet, men ftjondt det vel
gjorde cS ondt, at dette Ruiner var faa kort, maac ei

dog beklage, at Pndlieum ikke bedre vidste at paastiennc
det. Med Henfnn til BnllS to andre Rumerc maac
vi, bvad færdighed og Udforelfc angaaer, hcnholcc os
til, bvad vi sidste (stang nittede. Mod Slutningen bles
Kunstneren fremkaldt og gav Publicum Thcmact
Somænd gjer ci mange Ord" med Variation, bvilkcl ble?
modtaget med almindeligt Bifald.
þÿ �Det Kongelige Theaters Ehor personales

beklagelsesværdige Skæbne, naar Alder ei mere tillader
rem at gjere Tjeneste , har foranlediget, at der for
denne Klasse af Thealcrpcrsonalct ftal oprettes cn egen
Pensionsfond. Paa Grund heraf er det ester kongelig
Resolution bestcml, at der aarligt gives en Forestilling
til fordeel fer denne fond. Dcn forste Forestilling ci

ansat til OnSdag Aften , og Ole Bukl vil godtede
fuld ved denne dciligbcd assistere, forestillingen stal
iovrigt bcstaac af en Ana, der tynges af Hr. f aaborg,
og Brama og Bajaderen. Li ville haabc. at Pi:
blicnm vil bidrage Sit til det ftjonne Maals Ovnaael'c
þÿ �Som heksenet bar Mag. Lindberg, hvis Hund

skaber »kær i de orientalske Sprog ere almindeligt an
erkiendte, allerede for længere Tid siden paabegnndt stn
Blbeloversættclse. I Anledning af denne ere nylizcn
nogle Bemærkninger udkomne, betitlede þÿ ��B�e�t�æ�n�k�n�i�n�gom
Hr. Mag. Lindberg« Oversættelse af Bibelen," ineddccll
af C. R. Hessel, theol. Candioat, der, erkendende
Oversættelsens fortrin , påaviser endeel formecnilige
mindre heldige Udtmfl og nden Grnnde fteete Asvigclftr
fra ten gamle Oversættelse.
þÿ �Thorvaldsens S8-aange frdfelStag beilitclig-

holdes iaftcil I det bekjendtc Romerstlfkab. 'Tm
det er tilfældigt eller med Overlæg, at HanS JobanniS
gruppe paa frontoucn i frue Kirke netop idag raa
Kuilstuerkongtns fedselstag tommer tilfvnc » sin ftecl
bed, idet Stilladscn bliver borttagen, vide vi ikke.
þÿ �Del forleden Dag af det helste cufle Ritderflats

as oS anmeldte Svar til Toldkammeret finde vi uu i»
t.xteii?., aftrykt i þÿ ��A�l�t�o�n�a�i�s�c�h�e�rMereur." og ril det
blive mcddcclt imorgen.
þÿ �Gclistarmcricl, som tilligemed den »ve Toll

forordning i Hertngdommcrue ftal træde > Virkso«h«t.
har »tkc blot til Hensigt al bcftyttc Toldofficiaiternc ser
Overfald og forbiudrc Indsmugling af Varer, »ku tillig,
at være en kraftig Medvirkning ved alle Polilljoranstall.
illngcr og vil saavel forhindre Vagabonders J»tk.r»ge»
i Lancet som Deserteurer? Udsnigcn af Laudet. !>l
den Ende ftulle de tre Eavallerircgimcnter > Hertugdem
mernc afgive li Mand eg 2 Osftecrer under jree»!

Ansorsel af cn cgeuEommandeur. VcdPatrolteurene bb?t

stedse to Toldbetjente? ledsagede af to GenSdanncr
(Alt. Mm).

þÿ �Ester þÿ ��R�e�s�t�v�e�dUgeblad" vil man ver Hjelv > '

HavnceassenS Bcboltning, og ved forventende privat Dl
stud fer sig istand til Foraaret stt bcgyntc paa Havuesr
bcieet i stiestvcd, og afbjælre dc vigtigste Mangler rct

Havnevæsenet der.
þÿ �Markedet i Restved som bliv afboldt > ftrrige

Uge, var temmelig sordeelagtigt for de Handlende, dc'

næsten alle bavde en god Afsætning.
þÿ �Til dcn for Lærere ved de lærde Skoler aner.

nede Embcdscramen bave i rette Eftcraar indstillet ng

trende Eandidater. As disse crboldt I. A. Oster«-"
Cbaracteren 11 1 illau.l.: P. H. Ttegbee Un.Ulw">
uiiaiiiiiii i oiiseiMN og F. E. Trojel Lamlani'1"-
þÿ �I Ugen fra dcn 10de til dcn 17dc November eet

heri Staden: Copulcridc 28 Par; Fodtc o9 (2" 4- l<#® '

33 Pigen, Dode «» (18 Mænd. 21 Tvinder.
Drenge, II Piger,; altsaa ere «l flere dode end ne...

þÿ �Dc angivne DoeSaarsager cre: Alderdom S.

tændelseofebcr .9, Brystsyge '>. Druknet l. Dræ«! , g

selv I, Feber I. Guulsot 1 . Indvortes Svaghed .
Ligboste l. Kirtclfvagbed 2. Kopper »rampe .
Skarlageusscbcr l , Slagflod 3, strubcbostc ,

sot 3. Vattersot l, Uangivoc Svgdomme s.




