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stulle vcrre bleven kompromitterede. Og fra War-
schau meldes under s. D.: Den bervcrrende engelste
Conni!, Oberst Barnet, er reist til Krakau, sor al

gjsre sig bekjendt med de ncrrmere Omstcrndighedcr
ved det der begangnc polilistc Mord. Man undrer
sig her almindelig, bvorledes ban, til en saadan Hen-
sigt, kunde erholde el Pas til Krakau af den hervcr-
rende Dvrigbed, da ter, som bekjendt, af de tre Mag-
ter, som decreterte denne lille FristatS militaire Bc
scrttelse, er bleven protesteret imod en engelst Agents
Ncervoerelse i samme. Hr. Barnet omgaaer ved tisi'e
Besog den for nodvendig ansete Forboldsregcl; og
man veed ikke, hvorledes man stal forfin < e sig den
Modsigelse, bvori vor Dvrigbed derved scrtier sig.
Fra samme Bve meldes under 16de d?.: HS. Maj.
Kejseren bar, for ved Hsisammes faderlige Milt hed
at lette deres Stilling, som under den sidste Op-
stand lode sig henrive til Forvildelser, men ved sildi-
gere Anger over deres Forseelser gjorde sig vårdige
til Hen'nn, isolge Fyrst -Statholderens Forestilling,
allernaadigst bestemt, at Officererne as den forhenvcr-
rente polste Armce, som mangle Midler til at erncrre
sig, saaveli'vm deres Enker og soroeldrelø'e Born, og-
saa fremdeles stulle vedblive at træffe en Deel af
den treaarige Unterststtelse, som blev dem udbetalt
indtil den 1ste Januar d. A. þÿ �Chefen for den ae-
tive Armces Generalstab, Fyrst Gortscbakow, er vendt
her tilbage fra Udlandet; og Generalli'eulenant Grev v.
Nesselrote er afreist herfra til Petersborg. Gcneralat-
juiant Schipow, Diicctvr for Regjeringscommisfio-
ncn for det Indre og for de gejstlige og Undervils-
nings-Anstalter, har tiliraadt en Rundrejse igjennem
Gouvernementcrne Kaliscb, Krakau og Sandom r.

Fra lassy skrives under 5te ds.: Ifølge Efter-
retning fra Odessa sSebastopol?) var fra ten dervcr-
rende Havn asseilet en stcerk Skibsasdeling af 17
større vg mindre Krigsfariøier under Commandv af
Admiral Lasarew. Der udbredte sig stror de« Rvgke,
al flere engelste Koffardisarerc i Trapezunl, der stul-

Nyheder fra Udlandet.
Fra Berlin skrives under Ivde dennes: Her

tales meget om at den hannoveranstc Differentz vil
blive udjævnet ved vor KongeS Mocgling; og at en
saadan er mulig, bliver ikke betvivlet; ogsaa stalden
hannovcranste Rcgjering vcrre tilboielig til at ind-
gaae paa Forflag, som blive gjorte herfra, og som
ikke vilde voere mindre egnede til ogsaa at tilfred-
stille Ståenderne. þÿ �Fra Petersborg imodcseer
man snart interessante Efterretninger ; Kejserens Hjem-
komst vil ustridigen give denne Keiserstads Bevoegel-ser et nyt Liv, om hvis Eonflect i Orienten neppe
nogen Tvivl meer er tilbage. þÿ �Som det hedder,
ventes ogsaa Feldtmarschall, Fyrst Pastewitsch til Pe
terSchorg, sor ter maastee af Keiserens Hoender ar
modtage vigtigere og vansteligere Missioner, end han
i d tte Dieblik har at fuldbringe i Kongerigel Po-
l ns fredelige Hovedstad.

Fra den polske Grcendle meddeles under 2den
dennes Efterretninger fra Warschau, ifolge bvilke
mange Fcrngflinger der have fundet Sled. Man
treer, at den russiste Regjering er paa Spor etter
et nyt Complet. Den store Ma-se af den polste
Nation, isoer Bondestanden, er godt russist sindcl;
og enhver urolig Bevoegelse i Polen har sin Grund
i fremmed Indflydelse, i en Deel af den polste Adels
Misstemning, der desuden «r opdragen i fremmede
Grundsoetninqer og aldeles ikke maa forvcrles med
den polste Nation. Hvor godt Lederne af den sidste
Revolution meente det med Folket, bar dene bavt
Leilighed nok ril at overtyde sig om. Til bine Foengs-
lmger ssger man. Foranledningen i det Mord, som
en polst Adelsmand, Hr. Lcv...ki, har begaaet paa
en Handelsmand i Krakau, der stod i Ry sor at

vcrre en russist Angiver. Den opdagede Morder til-
stod uden Omsvob Gjcrningen og erkloerede, at sam-
me Skjcrbne forestod alle Angivere. Man sandt i
hans Bolia Navnelister, ved hvilke flere Personer
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Foedrelandet.
Khvn. den 23de Oclbr. Jmorgen ventes Hds.K. H. Prindicsie 2B i l hel mine og hoie Gemal Hs.D. Hertugen as Glucksbvra hertil med Dampfli«

bet fra Kiel. Den i Anledning af Hds. M. Dron-
ningens hoie Fødselsdag, paa Søndag, bestemte Fest-
forestilling paa del kgl. Theater vil blive giver samme
DagS Anen. (Meddeelt.)þÿ �Jfr. Grahn fremtræder i Aften, forstegangefter sin Hjemkomst, paa del kgl. Theater. Først
band,er hun den spanske NalionalvandS .Eacbucha/
og derefter optræder hun i þÿ ��B�r�a�m�aog Bayaderen,"
hvori hun udforer Bayaoerens Parti. Alle Billetter
ete udsolgte dertil. (Mb.)þÿ �Natten imellem sidste Søndag og Mandag
har der været 2 Ildebrande paa Landet her i Nær-
heden. Paa del ene Sted brændte 2 Gaarde og nogleMennesser. (Mb.)þÿ �Thorwaldsen staaer i Dag selv paa Frue
KirkeS Stillads, for at opstille sine herlige Billeder
over Portalen. (Md.)þÿ �Del Tourn ia ire ske Kunstberider, elflab gjør
her en overordentlig Lykke. Man paastaaer, at det
hver Asten, del spiller, har en reen Indtægt af 5 a
000 Rbdr. (Mb.)þÿ �Toldvæsenet har ester Kjøbenhavns Gjæsterets-
dom af 18de ds. , der læses i Berl. Tid., complet
tabt en Sag imod FabriqueurA. Fibiger. Denne
er ikke alene frifunden for Kammeradvokatens Tiltale,
men flal ogfaa enten in natura have tilbageleveret8 tor ham anholdte Tdr. flint Hvedemeel med til-
horende Founagcr eller have sammes Aærdie erstattet
ester uvillige Mænds Skion , med Renter fra 27de
April »dlil. Med samme Tillæg af Renter stal Kjø-
benhavns Toldinspection betale til Hr. Fibiger Udfor-
sels-Eonfuiniions Godtgiorelfe kor 32 Tdr. siint Hvede-
meel med 54 Rbdr. 72 J si. Repr. (Hlf. Av.)

de fore store Forraad af Krigsmaterial med sig, be=
rcdle fifl til at afqaae til ben tscherka-- fifle Kyst, for
at troede i Sainqoem med de derværende Jndvaa-
nrre; hiin Skibsafdeling fluide derfor voere bestemt
til at hindre h»,e Koffardifarere fra at lande. Del
er imidlertid vist, at den russifle Flaade har taget
fin Retning til hiin Kyst, for der at optage de be-
voegelige Eorps, fom Sommeren over have opereret
imod Tscherkaoftrne, og bringe dem tilbage til deres Vin-
terstationer. Der bliver nu faameget Mandflab ladt til-
bage i hine Egne, fom er uundgaaelig nødvendigt kor at
holde de rusfifle Foner befatte. For næste' Foraar
vil ingen Ervedition fra benne Side blive foretaget
imod Tscherkasferne. Rustningerne vedvare imidler-
tid i Svd-Rusland, og cftejr velunderrettede Perfo-ners Forfikkring staae alkerede 1k)0,kX>0 Mand Trop-
ve. af alle Vaabenarter rede til, paa ethvert Vink
at anvendes hvorsomhelst. En endnu storre Magtvil inden kort Tid blive gjort disponibel.

Fra Petersborg meldes under 13de dk.: Sid-
ste Tirsdag risten indtraf Deres Keiferlige Maje-
stæter med Storfyrstinderne fra Reval til Zarskoje-
Zelo, Alle i ønskeligste Velbefindende. Igaar ved
Middagstid glædede vore hoie Herflaber Refidentfen,
for fortie Gong efter deres Tilbagekomst fra Udlan-
det, med deres Nærværelse og stege af i det Anitfcb-
korvfle Pallads , men vende allerede idag igjen til-
bage til Zarskoje-Ielo, hvor de endnu ville tilbringe
nogle Uger af Esteraarct. Kejseren, der idag For-
middag bivaanede den militaire Parade, blev cif Kri-
gerne og det forsamlede Folk hilset med el jublende
flere Gange gjentaget Hurra.

Fra Sinyrna meldes under røbe f. M.: Den
herværende Journal skriver fra Konstantinopel af 27de:
Man taler i nogle Dage om, at den engelfle Regje-
ring har d,n Hensigt at lose den største Vanskelig-
hed ved del ægyptiffe Spørgsmaal med eet Slag og
tvinge Mehemed Ali til at afvæbne sin Armee og sin
Flaade og al opgive sin fjendtlige Stilling imod Por-sen, faavel tillands som tilsoes. Under denne Betin-
gelfe vilde han beholde de ham ved Forliget i Kiu-
lahia I itkjendte Besiddelser, dog kun som Sultanens
Vasal. I Tilfælde af Vægring fra hans Side vilde
man anvende Magr, og Følgerne af en faadan For-
holdsregel kunde da blive sørgelige for ham. Man
sortikkrer, at den brittiffe Admiral Slopford har den
Befaling al begive sig tit Alexandria med sin Flaade,
hvis Vicekongen fluide tilbagevise hine Forsiag. þÿ �
Samme Blad melder fra 10de f. M. : Mebemed Ali
vil, ester Forlydende, flikke et SlagS Gesandt til
Europa, for at retfærdiggjore sil hidtilværende For-
hold og forsvare fine Interesser ved Frankrigs og
Englands Hoffer, hvis det nemlig lykkes ham at for-
ssaffe en faadan Gesandt Adgang, hvilket dog endnu
fy tes meget tvivl'oml , da Vicekongen , ifølge sin
ctilling som Storherrens Underiaat, ikke har nogen
Red til at underhandle directe med de Magter, hoshvilke hans Souverain holder Agenter.

Fra paris meldes under 15de dS.: EsteOBe
retninger fra Madrid as skide dS. var General Nar-
vaez indtruffen der og havde i Selflab med Herlugen
af. Frias gjort Dronningen sin Opvartning, for al
bringe hende Forsikkringen om sin Hengivenhed. Ef-
ter sildigere Beretninger skal han ved Esterretningen
om General Alaix's Udnævnelse til Krigsminister at-
ter have indgivet sin Ansøgning om Alsted.

De nyeste Esterretninger fra den scdrvciyerske
Grændse berette nu, at der overalt er kommen Be-
saling til de derværende Tropper til at trække sig
tilbage. Ved PrindS Ludvig Napoleons Afreife er
Strids,porgsmaalel dog endnu ikke ganffe bleven
afgjort, idel hertugen af Montebello vel har ladet
de miliiaire Forholdsregler stille i Beroe, men tillige
antydet, at Frankrig imodeseer en tilfredsstillende Er-
klæring fra Landdagen, ogmaa, i modsat Fald, gjore
den ansvarlig or alle mulige modende Tilfælde i den
Anledning. Imidlertid maa dog General Aymards
Afgang ansees som en Tilfredsstillelse, der er beviist
Schweitz.




