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Onsdagen dcn 5,c December.

af ovenmcltte Placat af 1 7H I , forsaavidt samme giver
Adgang til ved en Anmeldelse paa Politikammeret þÿ ��a�t
forbintrc en Person i at faae Reisepas uden at give
Sikkerbcd for den eventuelle Skadeslosholtelsc . der kan
tilkomme den Paagiseldcnde, hvis den Fordring, der bar
begrundet Anmeldelsen, ved endelig Dom findes ugrun-
det, og det uden at et saadant Forbuds Birkiombed an-
sees indstrænket til en vis Tit. Udkastet sogcr at bc-
trygge Borgerne imod slige Misligbeder, der forresten
kun vides en enkelt Gang at bave viist sig i Birkelig-
heden. Men det vilde dog, isirr med Hensyn t>> de
mange mindre betvdcligc Fordringer, for hvis Skyld et
saadant Forbud paa Politikammeret idelig gioreS . bave
sin Bctæukeligbcd, at et ved Fogden paa Vovens Maadc
io.rrksirt Forbud stuldc v.rrc en »omgurngelig Betingelse
far at bintrc ReisepaSsctS Meddelelse, bvorimod det
maatte ansccS tilraadcligt, at l»i»t forclobigc Forbud
lunte blive i Kraft en vi? kort Tid, bvori Sagen mulig
mindelig kunde afgjorcs imellem Vedkommende eller i

alt Fald Reavircntei. faac Leiligbed til at iv.rrkf.rtle det
Fornodnc »il at erboldc et formeligt Forbud. Der blev
af denne Grund ogsaa tillagt biint sorelobige Forbud
Virkning i 21 Timer,"

Foruden hiin Eommitteco Medlemmer ytlrede Procura
tor Rye, Bankdirccteur H a a g c n , Prof. Bang, As-
icosor Al green ltssing og EtatSraad Trescbvm sig
om Sagen; men Resultatet blev , ol samtlige Eom-
nnltecn« IndstillingSpunktcr , de .'de forsir med nogle
af den selv, ester dertil given Anledning, foretagne
Forandringer, blcvc med storre eller mindre Pluralitet
af Stemmer, antagne. Idet Forsamlingen derfor i
sin BeU'nknlng andrager paa , at Udkastet maatte er-
holde Lovskraft, indstiller den deri folgende Forandrin-
ger og Tilsætninger :
Il þÿ ��A�tlstcdctfor de Ord : þÿ ��e�f�t�e�rat Anmeldelse derom

er stect til Politiovrighcden" det maa bcddc : þÿ ��e�f�t�e�r�a�t
derom til Ps'itievrigbeden er ikect skriftlig Aumcl
dclse, der bor indebolre Fordringens Be'taffenbed
og dens omtrentlige Sterrclse."

.'I At ved UdkastplacatenS Slutning tilfeieS; þÿ ��l�i�g�e�s�o�m
Politiovrigbede« ogsaa, uanseet ten stcte Anmel-
delse, kan meddele Pasrcavirenlcn Pas inden Ud-
lob« af de ommeldte 21 Timer, kun at dette da
steer paa bemeldte Ovrigheds eget Ansvar."

til At det bestemmes, at endog et ved en simpel An
meldclse gjort Forbud, naar det befindes ubefoiet,
kan mcdfore Ansvar til Erstatning for Reavircntcn.

I) At det udtrykkeligcn n.rvncS, at Anmelderen inden
21 Timer bar at producere Attest fra vedkommende
Foged , i Tilfælde al denne og Politimesteren ei
er een og samme Person, om at det Fornodnc er

iagttaget.
At det i Placaten antydcS, at hvad der er fastsat
om RciscpaSscS Udstedelse, tillige giselder om Bi-
serina af de allerede udstedte Pas "

Den niende i Stænderforsamlingen afgjorte Sag un-

garer Udkast-Placaten om en forbedret Indretning
ved Moller til Forebyggelse af Sclvautæn
dclse. þÿ �þÿ ��D�e�n»senneste Anledning til, at Canecllict
har indhentet Betænkning fra Direktionen for den poly-
tekniske L.rrcanstalt angaaendc de Indretninger, der ved
Mollernes Skalqværn kunde gjoreo til Forebyggelse af
Selvantændelse, var et Andragende fra Helsingoreo Ma-
gistrat, der antog , at den under bemeldte BycS Juris-
diction forefaldne Brand af Mollcdal« Stubmolle var
soraarsaget ved Fnetivn , Stålværket, og der indedoldt.
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Rjobenhervn, den '»te December.

sttveskildfto Sternder. i Anden Rakke«. Tid
ligere Lovbestemmelser fastsætte en Mnlct af !0 Rbd.
for Hvert Spil ustemplede Kort, hvormed handles
eller spille«. þÿ �Ståenderne er nu blevet forelagt et Ud-
kast til en n» Placat, bvorcster ten blotte Besiddelse
af stige Kort bevirker, naar det Modsatte ei kjcndeligcn
oplyses, formodning om bun tilsigtede Brug, og som
saadan Mulet fra l til :l Rbd. for hvert Svil,

'

samt
al den, der indforer eller forsogcr at indfore stige Kort,
stal være lignende Mulet underkastet

Ligesom forsamlingen tilraadedc, at Plaeatcn ndgaaersom rov, saaledes tiltraadtc den mer stor Stemmesteerbed
de af Eommirtecn tKnunon, tempel og Ben non)
deri forestaacde Forandringer og Tillag.

Bed SagenS Forhandling forespurgte Proprietair py
de re, om han under samme kunde stille et Amendemcnt.
der gik ud paa, at Monopolet paa Fabrikationen af
Spillekort maattc opborc og Stcmpclindt.rgtcn tilfalde
Fattigkasserne, naar den iiuv.rrcnde ForpagtningSeontraet
var udloden. Men saavel Præsidenten som Eon»ni«sa-
rmS erklærede, at et saadaat Slmendemcnr vilde ligge
udenfor det forelagte Lovudkasts (str.rnticr.

Endvidere bemærke«, at. da Sagen kom nl Afstcin
»ing, þÿ ��f�o�r�l�a�n�g�t�eKammcriunkcr Scavenius Kuglcaf
fiemning over alle Indstillingspiinktcr i denne Sag. uag-
tet den er hoist ubetydelig, for at give tilkjendo, at han
ikke deler den om denne AfstemuingSmaadc ittrcdc For
mening. þÿ �Kammcrraad Drewsen erklærede, at han i
det Tilfælde, at Kugleafstcmning blev den almindelige
SlfstcmningSinaade , vilde under Forhandlingerne vasse
at erklære, bvad han stemte for, da ban til enhver Tit,
saavel for Regicriagen, som for sine Medborgere, vilde
vare sit Lotum bekjendt." þÿ �Hun Paastand frafaldt
Kammcriunkcr Scaveniu«. eftere.t der ved Kugler var
stemt angaaendc det forst c IndstillingSpnnkt.

Plae. 28 Octbr 1J!»| s K bestemmer, at ..naar ved
'triftlig Begl åring gjoreS Forbud paa en Reisen
des PaS formede!« private Gjeld S -Fordringer,
da stal fasdant Forbud ikke hindre Passets Udstedelse
l.ragerc end i :! Dage, i hvilken Tid Forbudet bliver
at forfolgc ved en Oftæfltr«, paa det at Fremmede eller
Reisende ikke stal udseettcS for at lide »fornodent Op-
bold." þÿ �Denne Levbcstcmmclse fandteS mangclfulv, og
der er dcSaarsag forelagt Standerne til Overvcielsc k
Udkast til en Placat, saalydcndc i þÿ ��R�a�a�rRogen forme-
delst en privat Fordring v,l giere Forbud imod. at Rei-
sepas meddeles en Anden, bor ban. i det Seneste inden
2l Timer efterat Anmeldelse derom er stcet til Politi
evrigbeden , gfore de foraodnc Stridt til at ivserksirtte
et formeligt Forbud i OvereenSstemmelse med Loven«
lsteBogs Ttde Cap., bvvrtil horer, at han tilveiebringcr
ben Sikkerhed, som Fogden, i Medhold af sammes lde
Artikel, maatte oeste, dvorcftcr det nedlagte Forbud bliver
at fvrfolge ver Gtæstercttcn. Raar dette ikke iagttages,
stal den for Politirvrighedcn gjorte Anmeldelse ei komme
i videre Betragtning til PaSsetS Tilbageholdelse."

3 den roeSkildste Forsamling, hvor dette Lovudkast er
blevet provet af en Eommitlee, bestaaendc af Amtmand
Reergaard, EtatSraad Steenfeldt og Stiftamtmand
Hoppe, har den kgl. Eommisfarius, ved SagenS
Forhandling i Plenarmodet, bragt i Erindring, at Udkastet
ee foranlediget ved de mislige Folger, der bave viist sig
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af stige Selvantændelser formecnrlig skulde være hyp-pige." þÿ �Selve Lovudkastet er saalydcndc.- ,. t I
euhver Molle som herefter bygges, eller rrbolder en
Reparation, bvorvcd Skalaværncn fornyes, stal Under
enden af Lang,ernet staae i et Tappeleie as Jern, hvori
en Pande af Klokkemctal lTærnen) ved Skruer stal
kunne indstille« saaledeS, al ved Siderne idetmindste bli-
ver en Tommes Spillerum mellem TærncnS og den
udvendige KappcS Sider, og at der , Basset anbringesBakker af Metal og ikke af Træ, samt at Bakkerne ved
O.værnc, ter erboldc deres omdreicnde Bevægelse oven
fra, saa al Åreten oveoser Basset endnu har en Un-
terstotninz, ligeledes ma.it være af Metal. þÿ �2. I
enhver Molle, hvori en saadan Indretning, som 8 t
bestemmer, ikke er anbragt, stal der inden eet Aar fra
Dags Dato være anstasiet en hensigtsmæssig Haand-
servile, der. tilligemed et tilstrækkeligt Forraad Band,
altid bor være tilstede, naar Skalaværncn er i Bevæ-
gelse, for al den Mand, som ligeledes altid bor være
tilstede, uopholdelig kan ,lukke den Ild, som asFriet-onen
maatte være opstaact. þÿ �K Det bliver, naar Brand
forsi kkri ug tegnes vaa en Molle, saavclsom ved de be-
sålede Braodrisitatiooer, uoie at paasee, al de ovennævnte
Forstrifter lagriageS, ligesom det. bvor IltSvaadc i en
Molle bar fundet Sted. under det befalede Brandfor-
her bliver at undersoge. om nogen Overtrædelse af Be
klemmelsen i - 2 er begaact . , bvilkel Tilfælde Birk
ningen af en saadan Overtrædelse, saavel med Hcosvn
til ASsuranecus Udbetaling, som med Hcnsvn til Ansva-
ret for de Paagjældende , bliver at bedommc efter de i
Anordningerne om Brantsorsikkrmgen og Brandvæsenet
forestrcvne Regler."

Den angaaendc dette Lovudkast nedsatte Commillcc
»G a nist, D re ir sen og Recbei antog, bvad ogsaa
c en stem m igen blev af Forsamlingen bifaldet, at Ud-
kastel ikke burde udkomme som Lov, og at der i alt
Fald den foretoges nogle Forandringer. Commiltecn
fremkom , saa Henseende med I IndstillingSvunkter.
hvoraf de 2 forste antoges af Forsamlingen med for
ikicllig Stemmesteerbed, bvorimod de 2de sidste þÿ �at

ingen ny Molle paa Landet maa tækkes med Srraa eller
dcSl. og ei beller maa opforcS under en Afstand af
:t(> Al. fra BaamngS- og Udhusene þÿ �bleve af C om
mittccu frafaldne efter de af Prvpnetair Neergaard,
Proprictair Luder«, Prvpnetair Berg, Grev Ahlc
feldt. Kammerherre Castcnsckiold og Kammerjunker
B c n » o n derimod fremsatte Erindringer.

Af Forsamlingens Betænkning over Lovudkastet op
tage vi Folgende: þÿ ��D�ei den senere Tid dvvvigt af-
brændte Moller bave vakl en vistnok begrundet Mi?
tanke cm, at uredelige Mollere, for at erdolde den i

Forbold ril MollenS Bærdie ofte ufordoldsmæSsig toic
BrantsorsikkringSsum udbetalt, selv bave foranlediget saa
dan Afbrænding. For al forebygge dette om sig gn
bcudc Onde er det blevet anseet dcasigtosvarente at bc
sale saadanne Indretninger anbragte vaa Mollerne,
hvorved Selvantændelse kan forhindres . ikke saameget
fordi man har troet, al Sel-. antændelse har været Aar
sagen til de hyppige Molleb'-nde, men meget mere sor
at betage ten uredelige Moller et Skiul for sin forbry
dcrfle Handling, saaledc« som i de Forsamlingen fore
lagte Motiver 'nærmere er udviklet. Men det forekom
mer Forsamlingen, at rer i denne Henseende er Lidet
vundet ved et Lovbud af Indbold som det forelagte Ud
kast; tbi det bor bemærkes, at Selvantændelse snarere
opstaaer ved andre Dele as Mollcværkct end ved den »
Udkaste, ene ombandlede Slalaværn eller Langiern Saa



lrdts tt dette vistnok i hoiere Grad Tilfældet med Ho- j
edarlen, paa hvilken Vingerne erc anbragte, saa og

fornemmelig ved den saakaldte Perse, som anvendes,
»aar Mollcn stal standses. Denne sidste er af blodt

og let antændeligt Træ, og kan v være af anret Me
teriale. Den hcrvc? uuudgaaelige Frietion maa saamc-
gct mere beftygrcs at kunne bevirke Sclvanterndelse. som
disse Dele erc anbragte i Hallen af Mellcn, og derved
lettere uudgaae de paa Mollcn arbcidcnde Folks Op-
mærksomhcd. Imidlertid fjender man endnu intet Betryg
gelscsmirtcl, som det kunde være patients ved Lov at

paabydc mod saadan Sclvanterndelse. Saalerngc der

altsaa vedblive andre Indretninger i Mellen, hvorved
Sclvanterndelse kan befrygtes, og lem altsaa ligclaa vel
kunne benyttes af den uredelige Moller som Paastud.
saa synes Lidet eller Intet at v.m vundet derved , al

man bar betaget ham denne ene Udflugt« ligesom det
overhovedet ncppe kan antages, at den Moller, der har
istude af afbrænre en Mollc. stuldc derfor lade sig af-
holde derfta, eller at denne Forbrydelse vilde blive let-
terc at opdage, om endog Selvantændelsen blev gjort
aldeles umulig. Te mange andre i den senere Tid af-
brænrte Bygninger, hvor ingen Selvantændelse kan sinde
Seed, og hvor Mistanken om, at Ilden er anlagt af
selve Eieren, synes at være vel begrundet, og hvor man
dog ligesaalidct bar været istand til at opdage, eller
endnu mindre til at overbevise Gjerningsmanden, godt
gjere dette tilstrækkelige«!. Tet maa derhos bemærkes,
at saadanne Indretninger som de her xaatænktc, eller
lignende, allerede erc anbragte i mange Moller, og naar
der iovrigt sorgeS for, at der ingen Frijlclft er for
Mollerne til, enten ved Mangel paa Opmærksomhed,
eller endog ved svigagtig Omgang, selv at bevirke Mol-
lenS Afbrænding, saa er man ovcrbcviist om, at inden
foie Tid saadanne Indretninger ville blive anbragte i alle
Moller, uden at de paabydeS ved Lov. og det saamegcl mere,
som de have andre væsentlige Fortrin fremfor de ældre. þÿ �

Det rigtigste Betryggclsesmiddcl vil »dentvivl være, ac
det neie paasceS. at Mollerne ikkun cre assurerede til den
Bærdie, de med Hensyn til VærkelS Godhed og Lee-
ligeholdelsc virkelige« have . ude« at den Sum. der ud-

fordres til at bygge en ny Mollc, kommer i Betragt-
uing ; men da dette Princip allerede er urtalt i dec om
Brandassurancen paa Landet Forsamlingen forelagte Lov-
udkast, saa vil ikke noget særstilt Lovbud med Hensyn
til Moller være fornodent. þÿ �At det kunde være gavn-
ligt, at en passende Svroite og et Forraad af Band
var tilstede i en Molle, kan ikke nægtes« men taMollcns
Afbrænde« sjeldent derved vil kunne forhindres, ligesom
og Anstaffelscn af en Sproite vilde blire en ikke ganske
ringe Udgift for en uformuende Moller, saa formenes
disse Fvranstalininger ikte at burde paabydeS, saamcgct
mindre som det er i Mvllerens egen Interesse, naar
forst TarationSsummen er bragt i Overensstemmelse
med Mellens sande Værdi, selv al vælge de mecst paS-
sende Midler til at afværge det Tab, som en IltSvaade
medforer. þÿ �Forsamlingen maa derfor allerunderdanigst
fraraade, at det forelagte Udkast om Mollers Selv
antændelse gaaer over til at blire Lov."

De subsidicllc Indstittings-Punkter cre:
1) þÿ ��A�t51 maa komme til at .'yde maledes : þÿ ��Ien-

hver Molle , som herefter bygges eller erholder en
Reparation, hvorved Skalqærnen fornyes, skal Un-
derenden af Langjernct staae i et Tappcleic <Tær
nen) af Klokkemeral, anbragt med skruer i en
Pande af Jern. saalcdcS, at der bliver idctmindste
een Tommes Afstand imellem Tærncn og Jern-
pandens Sider ; desuden stal der i Bossen an-
bnngcS Bakker eller Rodder af Metal, saavelsom
i Arelens evcrste Slidstcd, naar denne har ct tretie
Understottclsespunkt." Og at der desuden tilfoies
Folgendc: ,,J de Moller, hvori der under Pil-
stenen haves Træbund , nedlægges der istedetfor
denne en afstidt Mollcstccn af passende Storrelsc."

2) At 2 maa komme til at lyde saaledeS: þÿ ��Ien-
hver Molle stal et passende Bandforraad og en
Haandsvroite til alle Titer være tilstede."

I þÿ ��D�a�g�e�n�"for iaftcs sindes en Beskrivelse over de
enkelte Figurer i Thorvaldsens Johannes-Gruppe i
Frue Kirkes Frsnton , som sikkert er bleven mortaget
med Glæde »s þÿ ��T�a�g�c�n�S�"Læsere. Det var onsteligt,
at denne korte Bcstrivelse, der er et Uddrag af Prof.
Thieles bekjendte Værk þÿ ��D�e�ndanstc Billedhugger Bertel
Thorvaldsen og hanS Værker," maastee med nngle til-
foiede Bemærkninger, maatre blive særstilt aftrykt og solgt
til Bedste for Asylerne til en meget lav Priis, f. E.
2 h. pr. Eremplar. saaledeS at Enbvcr i enhver Stand
kunde faae et tydeligt Begreb om, hvad der egentligt
seeS og beundres, og, da Emnet er Menigmand nok som
bekjendt. vil det desto bedre sorstaacs og faae Indgang
hvS Folket. Denne Beskrivelse burde udsælges paa Norre-
gade og i Rærheden deraf i alle UrsalgSstcder, og vi
ere overbeviste om. at Enhver vil række Haand hertil.
þÿ �Under HM. Kongl. Helhed Prindftsft Caroline

'AmaliaS Ophold i Odense afholdtes Odense AsylS
anden Generalforsamling paa Slottet under Præsidium
af PrindseSsen. Af Beretningen, som Forstanderstabct
har afgivet, erfarer man, at Antallet af Borncnc udgjor
100, ak over 50 nye Born ere anmeldte, for hvilke der

endnu ikke er Plad«. og at V Asylbern ere gaaede over
til Almuestolcvæsenet. Af de i Asylet værende Bern
læse 28 i Bog, 25 erc nærved at læse recut paa Ta-
bellerne og 60. omtrent lige mange af hvert Kjon, kunne
strikke. Fremdeles »cdderltcS Fundatsen for den afHr.
Cauccllicraad Hempel i Anledning af den 28de Mai
stjænkcde Gave. Det behagede H. K. H. i en naadigst
Meddelelse at bevidne sin Glæde og Tilfredshed med
den Ridkiærhed. der var udviist af Bestyrelsen, som og-
saa med den ASsistcnce, der var ydet af DHrr. Adjunkter
Paludan - Moller og Blædel. Katechet Borch.
Lægen Moller og Musiklærer Forsom. H. K. H.
har dernæst fremkaldt Mad. U n n a og i de varmeste Ud-
tryk takket hende sor den virksomme Deeltagclsc. hun viser
for A'ylet, og til »ve Jnsprctriccr blevc næsten ccnstcm
migt valgte Mad. Unua og Fru Re et c, ligesom Hr.
Consul G ro tb til Jnsvector. Jovrigt har H. K. H.
under sit korte Ovhold i Odense næsten dagligt besogtAsylet.
þÿ �Mandagen den 1 0®e Dccebr. begynder Professor

Ocb lcnscblager sine offentlige Forelæsninger over ;
det Humoristiske i Poesien« tildeelS ved at gjen
nemgaae ftere Digtninger og Altringer af Claudiu« 1

i hans WandSbecker-Botheo; men fornemmelig ved
at udvikle de bumorististe Skjonheder i nogle af Shake-
speare S Mesterværker. Forelæsningerne holde« Man- i
lag- og Tirsdagcstermiddag fra Kl lj til 5 i Uai
versitetsauditoriet Rr. 1.

Vi henlede vore LæsercS Opmærkomhed paa den
under þÿ ��R�o�r�g�e�"optagne Beretning fra Kunstforeningen
i Christiania, og det er glædeligt deraf at sec, at danjTc
.kunstnere ogsaa dor finde en ikke rinqe Be-
ftjoeftigelse.
þÿ �I d. s RandcrS Avis hedder det« þÿ ��IAnledning af

det > sidste Randers Avis indrykkede Stykke om Mange-
len af et godt LandgangSsted ved Uobnhois Færgelob.
oplyse« Publikum herved om, at denne Sag forlængst
har været under Overvciclsc af vedkommende Autoriteter,
og at der allerede for 5 Aar siden blev forfattet et
Overslag, hvorefter nye Baser med Brohoveder og Slæbe
steder paa begge Sider af Ubbyhoi mide koste at an
lægge 7 K) Rbd. 80 si., blot for Marerialicr og Arbcid«
len, hvortil komme Transportomkostninger m. v. , som
Distrikter skulde bære ved at præstere Raturalarbcioe.
Efter et andet af Havne og Fynnspcctcuren forfattet
Overslag, kunde Anlægger koste l.6l6 Rbd., eller, naar
Pligtarbeide anvendtes, dog 2,200 Rbd. Allerede b«»n
mindste Sum er ikke ubetydelig. Randers Havnevæsen
erklærede, ikke at torde overtage Udforelsen mod at bæve
Afgifter af de Fartoicr, der passere dette Fjord lob, og
vilde kun give 100 Rbd. dertil engang for alle. Da
Havnevæsenet. Skipperne og antklSstandcn ikke »itcr-
csscrcdc sig mere for denne Sag, og da Bondcrne ikke
have Mangel paa for dem vigtigere Gjenstandc at con
lribucrc til. saa maa det udentvivl bifaldes . at denne

Sag blev stillet i Bero. þÿ �I indeværende Aar har den
dog atter været bragt paa Bane, da det aldrig mangler
paa Onster eller paa Trang til Forbedringer; men da
der blev spurgt, hvad Bidrag Privatmænd dertil vilve
yde, blev der Tale om strængc Tider, at Enhver havde
Rok i Sit o. s. V. þÿ �Kan im Aiertid Rogen skaffe Ud-
is ei til de Penge, som til Forbedringen behovcS , eller
idctmindste til omtrent >00 Rbd. , eller vil Rogen paa-
tage sig Udforelsen mod Privilegium paa Færgefart og
Krohold for Sofarcudc der vaa Stedet, saa tvivler Ind-
senderen ikke om, at det paany vil blive taget un-
der Ovcrveielse. hvorledes det yttrcde billige Ooste
kan opfyldes. Men man vil dog behageligst erindre sig,
at det ikke rr Landmændene , men Randers Kjobstad,
faml dens Handlende og Sosareoce , denne Sag for-
ncmmcligen vedkommer, og som dertil bor bidrage, samt
at Autoriteterne stulle gjorc Regnskab for Anvendelsen
af de Penge, de affordre Aberne, og vel maae vare sigser at bruge dem til uvedkommende eller undværlige Ting."

Befordringer.
Under det Slesvig - Holstecn-Laucnburgske

Eanccllie. Den 20de November har Hs. Majcstær
allcrnaadigst konfirmeret Valget af Eaneelliraad og Her-
redsfoged Frederik Earl Birgittus Hennings i Slesvig
til IustitiariuS for det adelige GotS Schcnhagcn og
under 27de s. M. Valget as Raadmand, Politimester
og Vystriver, Eancellisecrctair Earl Otto Wilhelm Bong
Schmidt i Eckcrnferde til Justitiarius for de adelige
Godser Stubbe og Bustorff. Ligeledes har Hs. Maje-
stæt under samme Dato allcrnaadigst udnævnt Eand.
Theol. Frederik August GleisS i Rcinfeld til Præst ved
Sttaffeanstalternc i Gluefstadt.

lidtnl'.tt'.djlit Efterretninger.
Tydfkland.

Saa blev der da indfort en aldeles nye Orden i
Undeviisningen , i alle dens Grene i Baircn, og da en

; saa gjennemgribendc Organisation i lang Tid ikke har
sundet Sted i nogen tydst Stat, saa maa man under-
srge,. om den store Opgave, Ungdommen« Dannelse har
bavt store Fordele deraf. Der handles her om almene
tydffe Interesser, thi Skoler og Universiteter cre et Al

meengode; at hine Bestemmelser sottjene et særegen,Hensvn efter Tingenes nuværende Stilling, liggerklart for Dagen. þÿ �Skoler og Universiteter ffulle danne
den opvorcnde Slægt, Seminarierne for Skolelærerestulle give Lærerstanden Forberedelse. Dem alle maaþÿ �saaledeS er man vant til i Tydstland þÿ �tilstederfri aandig Udvikling og det saaledeS, at Lærerne ikke c> ,
bundne til en eneste Lærebog, Studenterne ikke til foreskrevne Forelæsninger« begge Dele vilde være a, l<r,wAanden i Lænker. Videnskaben fjender Intet til Svær
gen til en Lærer« Autoritet, Intet til konfessionel A:
stillelsc, eller til obligate Studier. Disse Anstuclstr
have gjort Tydstland t,l et Monster sor Europa. Saa
vidt det er oS muligt at fatte de nyeste Bestemmelser i
Baircn. da viser der sig folgendc Facta. Lycæerne e.>
Universiteterne blive dcclte i katholste og protestants.'
de jodiste Studenter henbore under sorstc CatezorieUniversiteterne cre satte lige med Lycæerne for de alnnn
deligc Videnskaber, paa de katbolfle Universiteter skulle
viSse Læregjcnstande bore« i 2 Aar, og en Erbor leder
diSsc Studier« paa det protcstantiste Universitet er mur
lertid I Aar nok; i de andre Læreanstalter, der adskille:
efter Conftssioner, maae Lærerne kun foredrage Lære
gienstandc, hver af een bestemt Bog logsaa korsticlliz fir
de forstjelllge EonfcSsioneri; Geistlige erc fri sor lin
derviiSmng i Skolelærer-Seminarierne, ogsaa andre personer kunne uden Forberedelse blive Lærere« Religion?
philosophic maa udelukkende foredrages af en Zdeo-
log. Dette, for blot at ftcmhævc nogle væseniligcPunkter; thi at Skolelærerne ei maae bære Bakkenbarter
eller at de unge Seminarister stulle benævnes Skol.
Lærlinge iSchul-Lerlinge) dette er ialtfald Biting, sts
de anforte Facta fremlvser det, at Universiteterne til
deels erc Skoler, at man aldeles adstillcr de kor
stjelligc Conftssioner , foreflrivcr Lærerne bestemte Lær.
boger. Studenterne bestemte Forelæsninger. Er Ecntta!
Forlag for Skolrbogcr maa alene levere Lærebogene,
hvorimod Boghandlerne og Magistraten i Hovedstaden k>.i?c
gjort Indstilling, fordi de Forstnævnte saae deres Ruin sin
Oie. - Vi sce heri i det Hele en Tilnærmelse til tik
ligcre Tider, da der tun gaves geistlige, ikke verdelizc
Lærere. Disse vil man snart ikke mere kunne finte,
naar de, bundne til bestemte Læreboger, maae gierc ?>s
kald paa egen AandSvirksombed; og naar den Gnulije
kan faae Ansættelse uden aawarigt Arbnde i Scuunarm.
bvo vilde da derltagc i disse langsommeligt Semrnarie
Studier ' Eller man tænke sig en opvakt Student, der
nu i Munchen maa i det sorstc Halvaar hortensien
tageise as den elemrutaire Mathematik. Det er almin
dcligt bekjendt, at de mecst udmærkede Aandcr vaic dl
sjcldnesie Gjæller ved Forelæsninger; en Angl.ng, der
tegner til at blive en anden Herschel, maa, naar ban
studerer i Munchen, i det 2det AarS ftrfte Halvdccl bore
.'Esthetik og Kunsthistorie, forevise Attester ler
regelmæssig Frequentcring og lade sig prevc i tifie
Gjenstandc! Til Ephorus, Opsynsmand over Ha
danne Studier, er for de nærmeste to Aar udnærnt For
fattcrcu af þÿ ��R�h�c�i�i�i�i�s�c�h�eMerkur", Rubezahl, den rtmi'tc
lige Mystik og AthanasiuS. Denne Ephor og D.cami
vcilcder de Studerende, hav overalt Oie me? d. og
bar 'en udstrakt Myndighed. At nu den almene Biten
skadelighed er sat under GorreS S Opsyn. 'og det n«
i Aaret 1838, er as stor Betydning. Her stal ikke
give« Plads for personlige eller endog blot poliU'k.
Bitterheder , men , al en Mand , der i ten sidste
Tid har vundet et særdeles Ry ved ffaanftllost at bao.

forfulgt en stor tydst Stat , ved en dybt indgribende
Forbaanelse mod en hecl cb rist c li g ConfcSsion ak >
Mill. Sjæle, ved Udbredelsen af de ubegribeligste oo.r
troistc Anfliielser þÿ �at en Saadan stal have Opftn med

og belære den studerende Ungdom, dette maa i Sand
hed ei ecngang og blot her, men oste og overalt sreni
hæves. Vi tilstaae, at, om ban var den mecst Ild
mærkede til en stig Bestyrelse < hvilket vi ikke ville »a:
staae), burde ban dog allerede ikke efter sin sidst«
beutvirksombed af mange vægtige Hensyn bave indtage!
en saa betydende Stilling.

Tyrkiet.
Admiral RouSsin staaer i stadige Underhandling

med Porten angaacode Frankrigs Tiltrævrlft til t."

tyrkisk engelske HandclStractat, som det lader til ai da «
vil antage i hele tcnS Omfang. Admiralen, som bar-c
staaet paa spændt Fod med Lord Ponsonby, er m>
atter ttaadt i venstabclige Bcrerrlscr med ham. Perlen
har derved faact friere Haand, og vil mi med nieres.'
tcrtryk arbeidc paa MonopolvæsenctS Aftkaffelfc.
vil rigtignok stedt paa mange Hindringer og være n«.

til at anvende megen Snildhed og Krast, for at gie«
nemfore en Plan , der griber ind i alle derværende
Forhold. Mchcmcd Alis Beredvillighed til ikke at me
sætte sig Monopolerne Afstaffelse ville Mange anu>

sor et vcloverlagt Krigspuds , for lidt ester lidt at br>»g>

PortcnS Autoritet i MiScrcdit, idet den snue Paj>ba
kan lade alle Tilhængere af Monopvlvæscnei , bvo> '
den hele Hær af Embedsmænd og Gejstligheden i

forstaae, at han aldrig havde vovet Sligt , naar -
havde været i Sultanens Sted, men at ban ,u,t'1 u

hcrstendc Omstændigheder maa foie sig i sammes æS' '

saamegct bet end smerter ham, og at han af Tiden v»

Hjelp for det almindelige Bedste. At fremstvuke



lid vil han ikte undladt, saasnart han har overtydet sig
»m den Virkning, som den halsbrækkende Forholdsregel
af Porten nedvendigen maa gjere i hele Landet. I
Konstantinopel horer man allerede Knurren, fordi man
ikke vover at handle, men i Provindferne kan man være
ganfle v,s paa, at det itte bliver ved Knurren. Paa
den Maade kan England« Tjenstsoerdigbcd let fore til
cn almindelig Forvirring og faae Sultanen til at ud-
raab«: þÿ ��O�n�dbevare os for vore gode Venner!" Vel
tanke de engelske og franske Journaler anderledes om
Sagen, og de ville gjcrne betegne faadannr Bemærkningersom k,obte eller nodtvungne. Men naar man er paa
selve Stedet og har Line til at sce og Oren til at
bore med, burde man netop beskyldes for Partiskbed eller
Bcstikkrlighed , naar man . for at gjort den offentlige 1

Mening i Frankrig og England til Behag, vilde for-
»agte sioe Anskuelser. Porten spiller et farligt Spil i
Fremtiden vil vise det. þÿ �Der erc i Constantinoocl
alle Slag« Rvgter i Omlob om Uroligheder, fem skulle
bave fundet Sted red Caucasus og foranlediget For-
holdsregler fra Ruslands Side. der bave til Oienicd,saa hurtigt som muligt at neddcrmpc samme. Det bedsenere, at man holdt inde med de militaire Rustninger,som paa Grund af de indviklede Forhold Persien vare
vaabudte. Ru ldcn ilde Rovbr.) vaastaacr man. at det
paa Grund af de foregivne Uroligheder er fundet nod-
vcndigt at sende nye Tropper til EaucasuS.

solland og Belgien.
Det hedder i den engelskc Courier af 27lc November

ester þÿ ��T�i�m�e�S: Bore Efterret«,uger fra Haag. der erc
strevne den 2tde efter den regelmæssige Posts Afgang,melde, at de Forstag. som Conserenccn i London, med
de tre Magters. Rusland, Preussen og OstcrrigS Gc
saudier, har forelagt den nederlandske Regjcring . ubc-
tingede ere blevne antagne af Kongen af solland.
Sporgsmaalet om Gjoelten svneS derfor at være afgjort,
og den storste Deel af de Hindringer, der stodc i Brien
for en e udel,g Afgjvrelsc mellem de tvende Lande, saa
lede« at veer« hævede. Mao siger, at den franste Re-
gicriog har gjort et Forst ag l,l Consereneen paa Bel
gien« Bcguel, der gaacr uv paa. at Belgien skuler be
holde Luremburg og Limburg mod at betale et LEaviva-
lcnt i Penge til Holland, men Consereneen bar bestemtafstaact at indgase paa et Sporgsmaal, som vilde be-
virke. at Discussioncrne maattc begyndes forstå.

G»gla»»d.
Forhor ene i Sagen mod den Anklagede for attesteret

Mord paa LouiS Bourbor eller den saakaldtc Hertugaf Rormandiet. en Person ved Ravn Desir>- RouscUe .re
begyndte. Hertugen, som medtc tilligemed sin Sen, harfrappant Lighed med den Bourbonffc Familie : ban synesendnu at lide af Folgcrni af Morderens Forseg vod
hans Liv. Han forklarede, ct han den lvdc f. M gikned i Haven bag ved hans HuuS i Clarcnecplacc , om
Ircnt Kl. 7j. Da han med et Lys i Haandcn vendte
tilbage til Huset, hotte han Fodtrin, og i samme Oic.
Hik saae han en Mand nærme sig ham fra en Græs-
plet midt i Haven i Manden havde en Pistol i b.r
yaand, som han paa cengang uden at sige ct Ord
affyrede mod hanS Bryst, hvorpaa ban segnede omkuld,
medens Morteren flygtede. Fangen, som ikke taler En-
gelff, erklærede sig for uffyldig. Bidneforhorene blive
nu fottsatte.. .7 /ftsrretningerne fta Ry- Brunsvig »aaetildeu
l Ide f. M. Sporgsmaalet om Grændfelinien tiltrak-
ker sig endnu megen Opmærksomhed. Sir Jobn Har-
vey , hvem dette Hverv er betroet, har i et Brev til
Gouvcrneuren over Maine yttret . at det er bans fasteBestutning at modsatte sig ctbvert Indgreb, som muli-
gen kunde lade sig udlede af en eller anden Udtydningaf Traktaten til Ghent. Det er imidlertid kun Maine-
kommissionens Hensigt at undersoge, hvorvidt co Be-
klemmelse af Grandselinien ovcrceusstemmcnde med de-re« Udtydning af bemcldte Tractat lader sig practifere.t amerikanst Blad siger desangaaende : ..HviS det efteren »oiagtig Undersogclse af Laudets geographiste Phyuognomik besinde«, at cn fund og fornuftig Udtydningaf Tractatcn ikke stemmer med Maines overdrevne For-
dringer. vil dette vasentligt styrke Storbritanniens For-dringer. og aabne Bcicn for en tidlig og. vi haabe,vcnflabel.g Afgsorelfe af ct Sporgsmaal, som for kort
kid siden vakte ikke liden Frygt for de engelske Pro»indser« fremtidige Rolighed.þÿ �Af et tydff Blad sce v> . hedder det ..Courier",cn Beretning om Indvielsen as cn eugelst bifloppeligKirke . som nylig er oprettet i Hamborg. Indvielsener. ester hvad vi kunne forstaae, foretagen af den brit
liste Charg.- d'Affairc«. Herr Henry Canning. somdettil var bleven bemyndiget af Biskoppen i Loudon.

omtale denne Begivenhed, for at udtryffc vor For
røring over den ubegribelige Ligegyldighed, som dette
l'lkiendcgiver. at vore Biskopper bave for Udfcrclscn afderes Embedspligter. '

Hamborg er cn By, der stager> saa noie Forbindelse med England, at vi havde troet,at der vel nok kunde have vorret cn eller anden Bistop,1" "ilde have gjort sig ccu »lle,lighed at gjorc cn lille<om med ,t D-mrffib derover, »ed en saavan Leilig-'d som venne. Raar man betornker . bvor skor Godt
giorelse vore B.ffovver have for de Pligter, de bave

at opfyldt, syne« vi virkelig at det ikke vilde voere for
meget forlangt, om en af dem hvctt tredie eller fjerdeAar g, orde en Rundreise til de vigtigste HandelSstæder

I paa Fastlandet, for al coiifirmcrc de niange tusinde cn-
gclstc Born , som ere berovcdc Leilighcd til at udforedenne i protestantiske Vante som vigtiez ansete Ritus.- Om UrquhartS Tale. som Red. i GaarS-Riim-
retomtalte, siger ct engelfl Blad:

Te gode Folk i Newcastle have moret sig ved at tageet godt Maaltid til sig, og hore paa c.i dcilig Tale afden dannede og samvittighedsfulde Herr Uraubart. Det
vilde vare urctsirrdigt at negle, at denne Mand er i
Besiddelse af stort Talent og mange Kundskaber. Disse
fynctf han at have Lyst til ester bedste Evne at anvende
for al opvakte et Slags Agitation i det Smaa blandt
RjobmandSstanden . for at hevne sig paa sine forrigePatroner, Lord Palmcrston og Ponfonby fordi de ikke
ville lade sig tage ved Rasen af den fuldendte Diplomat,som t.lloggrcdc sig det tyrkiffc FolkS Vclvillic ved at
gaae med albaniff Sk,ort.

Ur.Whatt« venlige Plan at opvakkc ct Slagspanist «krat blandt Kjobmandsstanden i England, kunne
vi med Glade melde, er aldeles mislykket. Ikke fordial hans Udsagn altid ere blottede for Sandhed, men ban
overdriver Maleriet saa fvrfardeligt, at de Rædsler: ban. truer sine Ttlhorcre med, faarr ct burlcst Udleende, ogsnarere more end forstrakte.

i Tgsaa Danmark« politiske Forhold til Rusland bar
Urqnhatt i denne sin Tale, i Efterligning af de tvdffc
Blade, behaget at fiaae paa, men om denne Deel afban« oratoriske Produet . siger Courier meget tøtæ-
nist, at den er aldeles falft.)þÿ �3 forrige ltgc stedte tvende af Bognrakkcrne paaden L.vcrpoolffc og Manchesterste Jernbane voldsomtsammen, og flere af Passagererne erc derved konine flemt
til skade. Ester bvad man fortallcr var en Deel afMastineriet gaaet i istykkcr paa den Manchesterste Bognrakke, saa at man derfor havde maattct vpboldc sig iin-
dcrvciS for at faae Skaden repareret. Da det var paaden Tid, at man ventede Birmingbams- Dampvogne,bavdc man g,ott Anstalter til at advare ten Birminghamste. Hvad enten nu denne Advarstl ikke er bleven
rigtigt given, eller misforstaact af Maskinmesteren, vides
ikke. De stedte sammen, mange af Passagererne blcvc
flemt forflaaede, og en as dem i den Grad. at man
tvivler om hans Liv.

1 3 Forbindelse med Beretningen om dette ulykkeligeTilfalde , vilde det maastcc vare passende at låse folfleude Artikel as þÿ ��M�o�r�n�i�n�gEhronicle" ester LiverpoolTim c S). Siden ren Livcrpoolstc og Manchester,'ke
Jernbanes« blev aabnct ilidt over otte Aar siden), have
fciii Millvner Passagerer befaret denne Bci. Al
dette »hyre Antal have kun tvende mistet Livet ved
UlykkcStilfaldr paa Banen, ovstaact ved Sammenstod af
negle af Vognene.þÿ �Ternerne, siger Morning Ehronicl e. vare alle
paa Benene for ct Par Dage siden, da de ventede, at
Parlamentet vilde komme sammen: de haabcdc da, at
det stuldc lykke« dem at blive mere end passive Til-
stuere. Da derc« Venner vare ved Roret, toge de sigvel i Agt ser at sammenkalde de tvende Huse, forend
den sidste Skilling i Skatkammeret var fortæret, ogbvorfor den »noterende Rcg,ering stuldc vare saa artigat give sine Fjender Midler i Hænde til at ærgre den
»g lægge Hindringer i Brien svr hvert af den« Skridt,
kunne v> ,kke begribe.

Men bvad enten nn det varer kott eller lang Tid.
inden Parlamentet kommer sammen igien, er det ikke
godt at afgjort, mod hvilket Punkt af den mini,tenelle
Politik Oppositionen agter at rette sit Angreb. Pondst
de. som tre sire Gange i forrige Mede, paa cn Gene-
ral Storm mod W ugernes ForstandSuingcr. eller ville
de dele sig i forstjellige Seetioner. saalcdcs at medens
Sir Robert Pccl i Spidsen for Hoved Armeen be
leircr Skatkammeret, ffuldc Greven af Aberdeen gsore
ct Forseg mod det udenland,le Departement, Lord Stan
len paa Colomal-Depattementet, Sir James Gra
ham paa Admiralitetet og Lord Ellcnborougb paa det
Indistc Collcgium o. s. v.

Toryerne bave Ondt i Hu. det er vist. De ere alt
for gode Taktikere til at de stuldc begaac samme Feil-
tagclse. som da Franskmændene og Osterrigernc dele,
rede Angicrs, og fra modsatte Sider tilfoiedc binantcn
mdburdcS Skade, og þÿ ��s�t�o�d�clige i R.rscu paa bmandcu."
Der vil vistnok ikke af Mangel paa Dygtighed eller
Forsigtighed blive bezaaet nogen Feil paa' Ministrenes
Fiendcrs Side: men de ville unndgaacligt blive stagne
af Mangel paa cn retsindig Grund, hvorpaa de kunne
basere de Angreb, de bave for Oie.

Det stuldc neppe forundre o«, om de i deres Knibe
pludselig vendte sig mod den imv.rrcnde Regjenug , ogidet de fordulgte, bvo der ere de sande Anstolsstcnc for
enboer gavnlig Forandring, ville give sig til at klageover, at Ministrene rigtignok havde snakket en stor Deel
om Reform, meu havde kun udrettet Lidet, »g at TitenS
Aand fordrede, at de som stodc ved Roret, maatte gaae
fremad med ganste andre Skridt þÿ �med Dampvognsflridt. for at forbedre vore ærværdige. men forfaldne In
stitulioncr. B, bave nylig seet ai den fornemste Deel
af Oppositionen bar forkastet Benævnelsen þÿ ��C�o�n�s�e�r�v�a
tive," og bar erklæret sig tst Gunst for þÿ ��F�o�r�b�e�d�r�i�n�g�.�"

de ere Nutiden« þÿ ��F�o�r�b�e�d�r�e�r�«�:�"de fortcrlle os nu, atder burde ffec mange og betydelige Reformer de offent-lige Collegier. og tet er ikke nmuligt. at de ville beffvldeMinistrene for. at det erc dem. som staae de Forbedr,«
ger . Bcien. h,.,e ville ,udfore. Og man stuldc troe.at Borgerne .th. bvad de faa talvc sig selv. ere ogblive dc Toryer. og inttt andet end Torycr) vlutseliatvare blevne grebne af Iver for Reform, i Stedet forIver t at odelæggc Landet! Og mau fluide v.ttclig troe.at te. som i næilcn to Aarbnndrcder bave været ned-sunkne til Oliic og Orcn i Fordærvelsens Mudder, nustulte forfoge paa at arbeidc sig op og ved en Smule
Hvidtning faae golk til at troe. at de ikke alene ere
fultlomnnm rene. men dc r»c,tc fuldtommeut rene Po-I.t,sire: i Landet! Dette lader vel noget besynderligt,men vi kuniic maaflce faae noget endnu Besynderligereat sce, naar Toryerne udfinde, at de ikke have nogetan.ct Middel til at komme til Magten iglen, end ved
at paastaae. at Ministrene erc de egentlige AnstodSstcne,
eg at mau lun kan vente hurtig og sand Reform af de
patriotiffe , uegennyttige og saa stammcligt bagtalteTorycr.

Skjoudt vi for nylig have seet disse værdige Herrer
hemmeligt forbinde sig mer dem, der gaae videst i ra
d.ealc Begreber, og bestyrke den Mening, at man kan
vente sig langt hurtigere Reformer af de arvelige Fj«t>ter af al Forbedring, end af den constitmionclle Reforms,
standhaftige og trofaste Venner, er den Tid endnu itte
tommen, at Toryerne aabent kunne antage deres nyeCbaractcer. Hv,s vi kunde give nogle af dette PanicSAnivrere lidt as Rabclais s þÿ ��N�o�g�l�e�-Dccoct," som han
ordinerede kor al oplukke den italicuste Cardinal« Sam
vittighed, kunde vi maastec gjore mærkelige Opdagelser
angaaenrc hiiut Parties nuværende eller fremtidige Hen
sigter. Rn maac vi imidlettid lade os »oic med Gis
muger, oz vi kiinnc da med temmelig Vished stuttc es
til. at Toryerne onstc at komme til Roret faasnan. de
sunnr. þÿ �

Vaier«.
Fra Rurnbcrg strivcS. Ligesom tidligere i Anas-

burg saalcdcs er nu ogfaa her og i Bamberg det afCcntralforlaget for -koleboger. til Sludcrcanstaltenicafsendte Bogforraat. ester Boghandlerne« Forlangende,lagte under Bcflag . fordi Sligt gjor Indgreb i deres
Rrnngsvei. I Forestillingen , der allerede den 2 >te
ceptfrr. f. A. er overleveret til Hs. Majestset Kongenfra Boghandlerne i Rurnberg. Fnrth og Erlangcu, er
der bonfaldet om : þÿ ��a�tder alternaadigst maatte tage« i
Betragtning den rristcrcndc Rod og den truende,' nrr
forcstaacr.de Ruin for de baicrste Boghandlere, samt at
der maattc joie« ,aadannc allerboieitc Forholdsregler,som. til Bestyttclse ror te BonfaltenteS velerhvervede
Rettigheder, maatte fwtte dem istand .l at dnvc deres
ofte meget mo,sommcligc RmngSvki med deres fvmgeMod og fornyet Kraft, saa at dc kunde redelige« opbolde sig selv og ern.rre deres Familier i dereS return
f>gc Erhverv." þÿ �Til dette Andragende bave »u og,"aa sluttet sig Boghandlerne i Baircuth, Amberg. Aus
bach, Regcnsbi ig. PaSlau. Lansbut. Speier ,e. Med
Tillid tor man daabc. at Forestillingerne fta samtligebaicrste Boghandlere ville sinde B-nborclse for den ret
fwrdige Konges Thronc.þÿ �Man la-fer i Munch en« politiske Tidende : Det
fort i ener at bemnkrs, bvvrledes den katholffe Kirke«
Modstandere itte opberc at fremkalde nye Forviklinger.SaaledeS sinter man , Leixz. Allz. Ze,;. og , flere andre
Journaler Opfordringer til den hannovcrstc Regseriug

, om at tage Forholdsregler mod den hoiarvacrdige Biffov
af OSnabruck, ftrdi denne bar erklnet at ville bandle
efter sin Samvittigheds Forstnft. Tage vi ikke Feil,
faa grunde diSsc Anmodninger sig paa, at man ved Per
sidic vil oprette sine ffuffcdc Forbaabningcr. Efterat
nemlig alle ct vist Parties Bestræbelser: at forege den
Hannover,ke Regier,ngs Forlegcudcdcr. for cudcligeu at
frembringe den en,tete Forandring . ibvilkcn v, ikte ville
n.rrmcrc betegne), ikke bavde nogen Frlge, feger man
»u et benytte nyligt ovstaacde rcligicufc Differentfer der
til, bvillc dog. naar man ikke folgcr egenmægtige Oic
med. men kun bar UndcrfaattcrncS moralstc Interesse
for Oic, kunne bilægges med strrstc Letbrd og þÿ �som
man kan vente af den ophoiede, bannovcrfle Regjcttng

ogfaa ville blive saaledeS bilagte. Iovrial havde vi
aldn'g troet, at ct vist Parti kuude tage faa ,stort Anstod
af. naar andre Folk bandle efter dereS Samvittigbcd d
t ærligt og redeligt bævdc dereS OvcrbcvnSning.

ZEurtemberq.
Kammeret er oplost , Balgene ere nær for Haandcn

og Oppositionen trækker sig tilbage fra Balgkampen. Er
den utilfreds med sig selv , eller Landet med den''
Ingen af Delene. Oppositionen er flappet, kicd og
led af Tiden. Folket, Regjen'nzen og fremfor alt cC
Stænderne Den kroer, at den ikke har udrettet Noget,
og at den for det Frrstc heller ikke vil kunne udrette
Noget; derfor rommer ten Marken og overlader dettil
Tiden, om den stal vende tilbage, eller ikke. Bi tage
ikke i Betænkning tydeligt at yttrc den Formening . at
Oppositionen begaacr rn stor Feil og paatager sig som
Parti betragtet, ct ikke ubetydeligt Ansvar. Den . der
forlader sin Post , opgiver siu volmste Fremtid og et



fepié Tilhængere og Sletter ikke besidde indvortes

ZK. M.7 s
til selv ikke da at forlade sin Plads, naar Tilbagevirk
nmgenS Strom lammer dens Birkfcmhcd, maattc betlere

»tke v-rre taardt i Skrankerne. Hvad A or, eneste var der

i Aarct tl at synge Ebor med Massen, at lade sig
roses oa hæve til Skuerne og med lilanaatig Sto.mcn

begynde Kampen. naar man , Aarct 1"4 forlader ,m ,wu»,

sort, den er uheldig? Bel fandt. Gr.mdsætu.ngere«
ikke afdængigc af Personer. Men de kr'!»ttet. I«rS
Seir befordre« vcb Ordet« Kraftig Sandby, .an
standerne« Talerstol er endnu det sidste Asyl, lctind.ruc

Bolværk fer den fr. Tale i Tvdstland. siden Pren«,«., under-

kastedes Censur. Hvilken Hader vilrc det vare. naar det

engang fiulde hedde i WurtembergsH,irene: da . llc '.lege,

strege de hoiest. og da de .'ludre begyndte at blive tau.e,

fvAtmmede de ganfte. B, ere langt fra at v.lle sam-
menliane de uuvarcnde Forhold , B-urle.»b.rg med For-
boldene i Frankrig under Restaurationen, navnl.gcn un-

der Ministeriet Bill.lt. Men saa meget mere burde

»positionen betanke, at dc faa, Oppositionsmand
blandt de 1:iO Medlemmer af det syvaange Bill.-leflc
Kammer bave ved deres Srandbafnghed og Udboldenbed

.ndlagt sig endnu storre Hader, end de 221, der senere
med Held betamvetc det forlastel.ge Pol.gnacste M.NP

sterium. Bare dine 13, enten af Ulyst eller Mangel
vaa Held. deserterede fra dcreS Post. havde Balgcollc-
gierne fandcligen senere ikke besiddet Kraft nok til ar

stille en afgiorende Maionret ,mod det Folket saa nendt-

liac ..Kabalens Minifterinm", i Sammenligning med

hvilket Bill- les endnu var et Monsier paa Viberalitet

Opvositioncn kan ikke negte, at Pluraliteten ved flere

vigtige SpergSmaal vttredc sig til Fordccl ror den.

Den vilde falrc en haard Tom over sig selv. om den

vaastod , at dens Tilstedeværelse, dens Indflydelse ikke

havde varet at regne for Noget. Ten foler, at den

ikke har Pluraliteten for sig - Vandet og folgcligcn
,tke Ian danne nogen Pluralitet i Kammeret. Men

alle legale Anskuelser bor revrascntcres i Standerfor-
samlingen og det vilde vare en falfl affcctcrct Vibe

ralismc, som fortvivler om tilsidst at seire ved rdets

Kraft. Heller ikke bor Opvosirivncn tabe et fjernere,
betydningefuldt Maal af Evne. Siden de sidste Vaud-

dage er del forste Kammers Indflydelse stegen over al

Maade, og det andets falden i Forhold hertil. Jfolge
vor Konstitutions Bestemmelser angaacnde det saakaldte
þÿ ��S�t�a�a�d�s�h�e�r�r�e�k�a�m�m�e�r�S�-Sammenfatning er det ikke at

daabc. at en Fodsbred af det Terrain, som det forste
Kammer lilkamvcr sig i Lovgivningen, vil kunne tilbage-
vindes i stcre Aar. At dot adelige Kammers Bcstra-
belser efter yderligere oonstittitionelle Erobringer ville

tråde endnu kraftigere stem vaa de tilkommende Vand-

tage, end vaa dc foregaacnde, lader sig med Grund

formodes, og da der ikke find-r nogen Uenighed Sred
mellem Partierne i Balgkammakt, med Undtagelse af
Ridder,tabets Deputerede, angaacnde Modstanden der-

imod. saa viser der sig endnu stedse en viid Mark for
OvvositivnenS Kraft og Patriotisme.

Rom.

Kunstfag« med Etaten« Dampskibe, saa W Udstillin-
acrnc giennem Sommerens Lob, uden synderlig Bekost

nmg, varet prydet med Arbeider. blandt hvilke v. tor

nære den Ooerbcvnsnmg at flere have tiltrukket 1>g
Medlemmernes Opmærksomhed. Ligeledes have de Her-
rer Gorbiy og Fearnley bavt len Godhed at overlade

til Udstillingen cu stor Tcel rndicr, der meget have
bidraget til at berige Udstillingen. ctte syne« ogsaa
at vare bleven paastjonnel, ra denne er bleven alt uierr

oq mccr l>cfegt. þÿ �Besiprclsea betragter det sorovr.gt
som boist ttlftedsstiflendc for Foreningen: ar der alle-

rede tvdcligen spore«, at en storre IatereSsc for, og
e» beore pudsigt om Kunftgienstande udbreder sig. þÿ �

Interessenternes Antal er steget til 454 altfaa for-
laet med k>4 siren forrige Generalforsamling.
Bestyrelsen maa veklage, at den ftermdrles favner Tom
munieation ft- Muuiben og Stockholm om Foreningens
tilsigtede D celagr,gbed i te derværende Kunstforeninger,
en Forbindelse, som Bestyrelsen au-cer for at v'ldc vare

meget gavnlig for vort Orcmed - Bcstill.ngcr paa
Malerier ere blevne gjorte » Stockholm Ho« Prof Fabl-
kram; og Talmeyer, i Kjobenbavu bos Prof. Eckersberg.
Rerbvc og Jfr. Hellelen, i Dresden bos Prof. a.ahl,
Baade og Frick, i Earlsruhe hoS Prof. HelmSdorff:
tillig« bos Db«. Fearnlev og Gorbin. þÿ �Fra alle diS'e,

med Undtagelse af Professorerne Eckersberg og Hclms
dvrff, ere Arbeider blevne moetagne, som i længere ell>r

kortere Tid have varet udstillede cg i Aften blive bort-

afviste«, hvorimod PolitiretSdommen, ved hvilken P«,
terne frifandtes for hinandens Tiltale, dog faaledes. at
de af Conttacitanten mod Hovedcitanten brugte Udladclfer.
at ban var en Rover og en Morder og hans Hu»s en Ri-
ver- og en Morderkule, mortificeredes, i Henseende til Ton
trasogsmaalet kjendtes ved Magt at stande. Processen«
Omkostninger for Overrctten frifandtes. Skomagermester
Zen« Storm af Rasen« contra Guldsmedmester Glocr
fcldt sammesteds. Citantcu ttlpligtedes under cn daglig
Mulet af 2 Rbd. Solv at indrykke til Sk,ellinicn mel.
lem hans og Indstevnte« Eiendom de 2de Grundstene,
som ved Synsforretning af 21de Nvvbr. 1833 ere bi-
fundne at ligge ind paa Indstevute« Grund, samt der
bos aflede Tagfaldet fta de under Sagen omhandlede
21 Rader Tagfiecn , saaledcS at dette faaer Afieb þÿ ��l
hans egen Grund: forovrigt frifandtes han for Ind
stevnleS Tiltale angaaeude. at bortflaffe Formnringcn
for Sft'llcrumS eller Hjorncstolpcn »mellem hans og Ind-
stævntes Grund samt adflille vg afsondre sit Tagftante
fta GlocrfcldtS Tagfpænde og Tagva-rk. Procesftns
Omkostninger for begge Retter bævedes. þÿ �Kjchunc
Vaunyeu af Korsoer . contra Kiobmand I Krus« þÿ�s�, ��n
mestedS. Underretsdommen, hvorved Citante« tilpi-.z,e
deS at betale Indstævnte i3» Rbd 2 Mk 13 st. for ei

af denne ftobr Parti Steenknl og Salt. ftendles ret

Magt at stande, dog faaledes at Eitanten betaler Pn-cct
sen« Omkostninger for begge Retter med 40 Rbd. Ho!?.
þÿ �Procurator G>erd>nz af Sarkjobmg, contra b'.xam. jurj
a . . 'r «V .vA.' w« iSiaon ammHPvI þÿ �þÿ �i«iiA '

lottetc þÿ �- maa Bestyrelsen glore opmærk- Jensen af Aadflicrr. Sagen afv»neS. ens Mcrlc?
lvvver. Af contra Provneta»r Hlllanns vaa No.som paa, at vort Haab er blevet skuffet om. forinden
Generalforsamlingen', at modtage dc Billeder, fvm ere

bestilte boS Prof. Fahlkranv og Talmcycr. de ere endnu

ikke ankomne dertil . men man har Undcrrctmng om. at

dc ere færdige, og formodentlig afsendte, hvorfor de kan ,
vente« daglig; man henstiller saaledcS til den nye Be- !

styrelse at modtage og ligvidere for disse Arbeider, der

komme fra crkicndte Meste«. þÿ �Fra Kunstnere > «lo
benhavn, blandt hvilke vi n.rvne Professorerne Hetslb
og I. P. Moller ere adS'llige Arbeider blevne sendte

hertil, hvoraf nogle ere kjobte og de ovrige sendte til-

bage efter al have v.rret udstillede. Endvidere ere fra
Generalkrigscommissair Holm« Arvinger i Chnstiansand
2de KaSscr med gamle Malerier efter en mcdfolgcnde
Fortegnelfe tilsendte Foreningen, hvoraf endeel har veeret
bcnvttet t.l Udstilling. þÿ �De saalcde« , det forlcbne
Aar udstillede Rumme«, Vitbvgraph»cr indbefattede, ud-

g, or >23 Rr. þÿ �Blandt de anskaffede Kunstsagcr er

eet Ercmvlar af dc bittil udkomne l I Hefter af Hauf-
aengel« Vuhogravb.cr ester det DrcSdener Billedgalleri,
i Alt SI Blade: ligelede« l Ercmpl. af Barennen?

bithograpbie af danske Kunstnere« Arbeider þÿ �12 Blade
þÿ �samt Srempl. af Henckel« litbograpbeerte Porttait
af Thorvaldsen, som ftnkkevii« blev at urlodde. Bcstv

velfen valgte denne Bci for at tilvcirbringe et ste«c
Antal Gevinster til Udlovning.

Den til Udlodning bestemte Samling brstaacr af:
Zft Spd.
40 þÿ �Bulls Soestykke, ftobt for

þÿ �Varesiikerie ved Bergen I

Enke af Becnlose, contra Proprietair HillariuS par Re

fengaarden. þÿ �Citantinde« . der ikke havde ladet mele.
bor have tabt Sagen til bun stevner lovligt igjen.Jamt
betale i Kost og Tæring til Indstevnte 3 Rbdlr. Sele
þÿ �Forpagter Ånder« Bilhelm Schov af IdaSgaard, corira

Kiobmand Han« Hennk Sckov af Slagelse. Untcrrctc
dommen stadfæstede«, hvorved Indstconte var frifunden
for Tikantens Tiltale angaaonde Erstatning, til Bclel
,121 Rbdlr.. for den Skade han formernte at bave !;:t
»tb at bave ndfaaet rirca en Tonde as Jndstcviitc sieft
Ravsfto. som denne ffal bave folgt ham fm Binterrar«.
uagtet det siden befandt« at Saaet bave værci

merraps. þÿ �Den Ide December. Caneellieraad. fic-
curator Delbauco. Actor, eontra de Tiltalte Fnlntler
Peter Mathiasen vg Peder Nielsen, begge af Slangen..
De Tiltalte, der sigtede« for Overtrædelse af Frln Ile

August 18 19, frisanrte«. þÿ �Procurator Dahl. Arter,
contra Tiltalte Slagter Peder Larsen af Rykjolm-.
Tiltalte, der figtede« for Dyrplageri, ft,sendte«. þÿ �fre
curator Petersen. Actor. eontra Arrestanten Jer? E!-r.
stian Skov. Arreffanteu »domte« l Aars Forbelr >:
buusarbeidc for forste Gang begaaet Tnveri

Det Kongelige Chcuker.
Z wergeu »sten ttitxci : Livet en Dro»> , , omi: tik

Irama i 3 Aetcr; Nearbeidcls« afAalbcrooo l.»
o« Bodkeren, <»nqe»ykk« i I Aet. til Mu«k

e« w
a? V.

fi»». Imellem Stvkkeriie: Ckachuckia (srauff Kcklnckeont?>
dandset af Jfr. titrabu. Forestilliaqen er scrl-i omlm-.:

Ffolge paalidelige Este«ctni'nger gaaer ret betydeligt
bed« med Paven . siden bau bar underkastet sig Tr.

Alertz Cunr. og der er godt Haab om. ar ten boie Pa-
ticnt snart v.l verre helbredet. Efter ba-gen« Raad vil
den hellige Fader ikke gaac ud » de forste Dage og saa- |
lidet som muligt befatte sig med StatSsonclntngcr.
þÿ �Dc Fremmede indfinde sig i faa stort et Antal,

at der allerede begynder at mangle passende Veilighedcr
til store Familier, og dette vil cnrnu blive vanffelige«
naar de Fremmede komme fra Flvrent« og 'Neapel til
Earnevalet. Vinteren lover at blive meget livlig, da.
foruden den ftanffe og osterrigfle Gesandt, Fyrst Berg-
hesx, Torlonia og mange Fremmede ville give Selsta
der og Baller.

Norge.
De i Drammen afbr.rarte Bvguingcr« Brand-Aosu-

rance belobe sig til 33130 Svr. Af Fncbve vg Barer
reddede nogle af de Brandlidte Mere eller Mind«, men

Enkelte nerffen Intet. Af Korn og auvrc Fedevarer ere

de«vcr«e en betydelig O-vantitct bleven en Rov

for Vuerne, mcu af langt storre peeuniair Bardi ere uden
tvivl re vpbr.rndte Manufactur. og Tolornalvarer. Samt-

lige Beboere af de tilintetgjorte Hnfe ere saavidt man

endnu »ecd blevne reddede, men have intet blivende
Sted og e« indlogerede hos Sl.rgtninger o. s. v. Rer-
sten alle te afbrerndtc Huse vare beboede as Kjobmernb
dvilkc beklagcllgviiS »kke vide« at have assureret deres

Parer og Effecter. Om Aarfagen til Ilden« Opkomst
bave« hidtil ingen Unde«etniag. dog troer man. at det
rr ffeet ved et 'aldclcS ufonidfceligt Tilferlde.
þÿ �I Beretningen omlKuuftforeningen i Norge

hedder det: ..Siden sidste Generalforsamling har Besty
reisens Opmærksomhed stadigcn været henvendt paa. at

give de ugentlige Udstillinger faa megen Afveriing fom
muligt. For bedre at »aac vette Oiemcd henvendte
man sig tfl Bestyrelsen for den klobenhavnffe Kunstfor-
emng om at faae udlaant cn Deel Malerier, hvorover
de« bavde Raadigbed: vor Anmodning fandt den meest
forekommende Modtagelse , og da man tillige rar saa
heldig at opnaae fragtfrie Op »g Redsendette af di«fc

10
40 þÿ �

100
- Ind

Frick« Landflab, Slottet Grievstein ....
þÿ �Gang i Klosteret ved BcribtcSgaden

D a d l S Bintcrlaudstab og > . . .
þÿ �et lidet Land flab >

Ift. Helle s en« 2dc Blomstcrfiykkcr ....
Fabr. dc T eng nag cl. Lidet Vinterlandskab
Barenyen . En Dreng . som bar stjaalct

A5blcr
þÿ �Mar i Iergcrbruden

Mclckert. Copi efter Lingelback . . . . -
Kyhl, Parti af Holmen i Maaneflin ...
H etsch. det Indvendige af en Gothifl Kirke

I. P. Moller. Landffab. Partic ved Ag-
ner» Elv

Rbode. Genre St. : Tcllebondcr, læsende
Budstikken

Schicry, Vandflad : Partic i Roldal . . .

Fearnley. Vandflab. Parti afRomSdal . .
.þÿ �LabrvfoSfon ved Kongsberg . .

R o rby. Gcnrc-St. : cn ung Græker flrivende
en 2Nunt i rt Kloster nær Rom .

Flint o. Vandflab , Gvnaebc. Parti afOnfo
þÿ �i Gonpnefi orden þÿ �

Baade, Vandflab . Reresjorden i Bergen .
Jerudorff. Landflab
GorbiN . Genre Stykke
Friet, Vandflab , ..Mollcdal ved Bergen"
Jacek, Kobberstik efter Horace Bernct, Re

bekka »ed Bronden
Haafstangel« Litbogravhicr 41 Blade.

BarentzenS Do 12

H en ckels Do. 4

Af Profeofor Dahls Værk over dc »orfle »nke>.

bvoraf 4 Eremvlarer vare tilsendte Foren,ngrn som Gave

sra Udgiveren, bortloddede« de 2 Eremplarer.

30

13 þÿ �

15 þÿ �
33 þÿ �
80 þÿ �
m þÿ �

,i0 þÿ �
13 þÿ �
35 þÿ �
30 -
70 þÿ �
15 þÿ �
15 þÿ �
Gave.

17 Spd.

a

a

a
a

»i.
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I2J
lo
40
10
10

a

a

a

a
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Kj»be»liavns TkibSliste
oa Udklarering vaa Toldboden, d. ?erbr.

Fra udenlandske »taver.
S. »ckott fra dudeck med »tokqed? «a tvib>Kee»: v

narO'an fra Hclknqdorg med Ekriopartr »g Starcr.
Til udenlandske »tadrr.

z-iaen.
Fra tndenlaudfk« »lader.

Z Petersen fr, Edeltoft med «»a »q Horsroe: < i- .
sen sra »arhuue- m-d «uq. ,alq. «»r. s," Kl'b SU
V. Krsnunn sra Uafikou oa « Hansen sra Ne««kd m-r »!-..

H. v.dstrnr sra Kords.cu med leeend. fl.fl: 3 S> '
Helnnarer -endinatgod«: '»«t«fea
»mor a Irrende fliff; 3. 9xitt fra Hors«« med

»ricksen sra A elv ed med Haore. Rug og i-»q, «-
sra Roekjadlna vaa ,al«er med Rug. Hoede
Zeose,, sra Rokjobiag »aa Sialland med Rug.
ærter «a K>rrn: L. Th»m,en sra Rykjoding »a, «ia

med !'"g Am>«.
indenlandske Stader ,

fe. >, rimer til R.-ftobing raa 3a'«- ' ® "
tlllf!I

»tor« til Srentdora . «. 4an, en til 'sfnn(: r
til -rsodora : H. Holm ttl v.eroe. ». Auul ,
»ren til qaadora: P Hansen til Dlersoeuraai þÿ ��j
altlew kil .larbmit! T. R.isch til Sarv>> t-

M.rsial.

Merfeitde.
Hitkomne den tte Tecdr.: Pra« ?''-Lmtder
þÿ ��d�cRinnun fe, Rltoua. »mvl.nqohandl« - »

<i;,
Hadeetleden . »dmd. Sudorrk kra Rendtdora.
»ra'mi sra Zt-kkeldorff. Kdmd. Wriadt »
lende Rinman sra Altoua,
Hadeesleden , »d«d. Ludorrb fra A.""dr.,. «>

4.,
ir, 'mi fra Zt.kkeidorff. »imd. Wrdt »' Ragelim

«ol?n tra Heliuigor. Premierlikiltn Vluntbe«0dn tra Helnugor. Prrmle.lieutn Mun be ak vlorg.no

fra Horsrn«. Sootoirist baurderg fra »renaa«.

Veoni-nltdlr?. (

Zsolae ft i >drr»s»«,is«n»NrrtOn ffe.
Tvuraiaire. i Morgen Toroda«

Pankjendte Retssager.
Land o -O ver- samt Hos- StadSRelrtn.

den 4dir Decrmbrr. K,rbmand AlbertuS a i Riugsted.
eontra Procurator Salloe af Rorssildr. H-"f»g«
maalet, anqaarude nogle af Indstævnte mo H f
cjta»tt» formeentligt udsvede reelle vg verbale þÿ�I�n�»�u�r ��r

Ten store konaelia« P»«.
let«. þÿ �Te akademifle Stillinger. -at glo«: Ten »or« konvlia« P» '

þÿ�(�V�k �
þÿ �Te akademifle »til fnger -

j N»

(L, Matroser, i Sk'ddruddet. C"' '

i AiddtlalderenoRidtereostumr þÿ �Trampol'nsiring
Rig-nis Erercitler. ntfæa t

(Hermed s-lgrr rt Heelaek.......... «rnr I «



1858.

ladede og lette Uaasd.tjrkker til Opmantriog lor Degradere,
S Saml. 1 og 2 Uelle i. 70 Sk

Caektieba. spansk \atiooaldanda , lar Plt, 20 Si. : .amme
tu 4 Hænder. 28 Sk

lldealgte Mands. lor Violin, 1 Helte. 40 Sk.
C. C. I. ose & Olsen
Gotker.gadeu >r. 348.

Jdag er udkommet eg faar! i Ccmmission hos A nd r.
Fred. Host, GoiherSgadcn Sir. 349 , i Stuen, toet
ved Kongen! Nytorv: '2 det Oplag af Pastor i». H.
PiSdv« Tagbcg oser han! Besog do! Worm, fra t.
Idie Sicvdr. af, da den Kongelige Nesolutico cm ban!
Henreltels« blev dam mcdldeelt , l,l den 2Vke s. Vi.,
da den eregveredeS. !2 si. heftet.

Ho! C. A. Steiyel modtages Substriptien paa:
Kritiske Hfterretninger om den kongelige

danske Skueplads, dens Tilstand cg Foran-
dringer, med Betommelse over Skuespillere og Dand-
sere as begge Kjon, o. s. »., utg. as Hr. Iustilsraad
og Theaterdirecleur C. Molbech. Dctte Bitrag til
dei tanfle TdeaierS Hstcrie i dei l-te Aarhundrete,
der har ligget utrvtt i benved GO Aar, indeholder en
Skildring af Tbealret, dels Tilstand og Bestvrelse, cg en
Ebaracteristik af telS Skuespil og Balletpersonale, saa-
lede! som de vare cmtreni 1 7»t> r efterladt t Haant-
ffrisr as den betjendte Dramaturg P. No senstand-
GciSke. Skriftet vil ikte alene kunne meddele Skue-
spillere mange tel.rrente eg undervisende Pink, men
tillige give Vndver, som tiender Tdeatret i del! n.rr-
virrende Tilstand , Anledning til interessante Sammen-
ligninger; det vil udgjore benved 10 Ark i stor Octav
il 61 ff. Arket scr Sudffridenier, tor andre K>»dere noget
hoiere.
I ten ('.'ldentaiste Bcghandling, Klarebc-

terne Nr. >», er uttcm»ici: Grundrids a» den dan-
ske Kirkeret. As Dr. Z. d. A. Kelderup-Nc-
senvinge, lste Deel st. "vc. Hestet I Sidd. siv st.

Fra Pre!sen er udkommet
lir. Schivari ! Huu!dog for de« christelige hivs.

»li!dom tsic Hefte. »N si Zndhold af dette Hefte: t) Raade
kaldet: 2) Zgiciifodelfea : ;t> »et nve Siv: 4i »naere«: 4)
Troenv Seler: tv Sivvsireuabet : 7) Aandsfankhed : 8) »ands-
fribcd: 9) Siirlcrecnheb: 10) Sjalehvile og Bestandighed. þÿ �
Hvo. som maatle have paategacde Planer raa denne Bog. de
hage al aileverc dem til vedkommende Boghandlere eller un-
dertegnede Fvrlagger. a. F. Bnsib, i Rvdvrg.

Udkommen er:
Horere« og Taterpigen,

original Novelle as Fors. til 2 Lennero Noveller. t Ndt. t2si.
Andr. Fred. Host,

Gotbcrogaden Nr. »4«, i Stuen, »al
ved Kongen! Nvlorv.

»Intet« Avertissementer
Anno i vip? den All« Novemder, oui i-flermldtagen xt. 3J,

har icg Underffrevnc Zredcrik pcoritAuguSLlausn'ip.Ridder af Danucdrogeii. ivcdelme-degatlonoraa" og Rolariu!
Pudlieu« Rcgiu! i denne vongelige ReffdeniSilgd Xiodenhavn.
efter Regviiition as Hr.H. W. Satterup, liidfundcr m>g i
Hof-Tdealret! Zorsa.. for at ovcrvarr lldiratningcu af 400
Oicvinst-Rumincrr ni forst« .liaose ak den, evennaviue vr.
Satternp aiiernaadigii forundte Aare - Berilodniug af
Danikc Znduffrie og "radrik Varer, denaacnde ak dOOOSedtcr.

Forn.rvnte 7000 Sodder þÿ �hvio Rummrre fra Nr. i til
7000 tncl. vare trykie ined nore og ivtelige Tal raa Papir«kort as een« Siorrclse, samt 400 Sit. fpaa samme Aaate
trykte (Sevinttnummere, havde i Forveien vare, mig iilkiilede
raa »nt izmdedScomploir i otte Poler, hvorgf de fyr »ire-
doldi bver 100" Sit. Lodder og den otrcnte de 400 Oieyinft.
Nummer«.

litterat fainlilge dt»f< si'odtcr og isevinsinummere af mig
noiagtigcn vare dlcvnc confcreretc og defuutne rigtige, og
derefter igien nedlagte i de Poser, hvori dc vare modtagne,
dlevc dl«se Poser dver for kg tilbundne »g forseglede med
mil EmdedSsegl, og derpaa o»> Eftermiddagen Xl. 4 af Hr.
Salieruvo Folk afdentedc og oodragie i Hok- Tbealret«
Forsal

Ved min Jlnfi'intt sammesteds xl. 7|, dlcve famtsiige N»m
mer«, efieta Poserne vare enersete og Seglene samme
de'untne ubrudte og ubestadigede, af ung. ><>i-«»!». ved Hierlr
as te dertil ansalie Folk, > Pudlicumo Overværelse nedlagte
> to Li'kkediul, nemlm te 7ooo Lodder i dei ene Hjul og de
400 "ievinnnummcre i det andel Hiul, dvorpaa Trakiungen,
som forelogev ved 2 Drenge, degvndte. sautere! at den ene
Dreng udtrak Rummerne, og den anden Gevinsterne, doilkc
»erpaa dier« orraadie og dernerst foreviste Pudlicum. Imel-. lem hverl udtrukket Nummer, dlevc Lvkkrb>ulene omrreiede

De saaledeo udtrukne Nummcrc. med den hvert trl-aldne
i»>«»inst, sinde! ankorte paa vcddektedc af mig, >«-,»!». . ved
Treekningen forte Liste.

Eftcrat Trakningen om Stienen XI. !« var lU linde, blev
dct Lvkkcdiul, i dviikel de 7tX>» Lodder var. nedlagte, tilluk,
kel og dcrraa at mig vag 4 Steder forseglet, for malede! a«
benstaae indtil n«»e Trakning stal sinde Sted.

Hvorefter renne Forretning, s-m as m>g blev f-eeiag«,, ,

2re»
Zdic

Nr. 3!»d3.
Nr. .73Z7.

4dc - Nr. Zld8.

'.le
7de

Nr. .1.704.

Nr. 2422.
Nr. 30?ss.
Nr. >»7.
Nr 0142.

>le

>d>

Overvoerclse af Vidnerne R. S trom og l:. S el« er, der
ved flutte« og maledes beffrrvcn incddrlcs.

Det! til Bekræftelse under min Haand og mi, lim.
dedsiegl.

Xjobenbavn. de » 40« November iS2v.... Vidner F. Clauoivip.M. S trom. C. Sclmrr. >»,. ,»tU.
Den i ovenstaaendcFvrrcining raadcraadie Line lvdcr saaledes
Iftc lScvinst Rr. 2t><>. 2 Solviaffclstagc,.

I Madsgni Dame-Secreiair.
l nin Damastco Dug med 12 Ser-
vierne og 1 Donstn Haaudklader

1 brillant -orayldt Tbec- Xaste- og
lihocoladcstel til 4 Personer, de.
staacndc af en Tbccronc, xaffekantc,
Cbocoladckandc, Sukkcrffaal, Spol-
»nm i Vafrform paa bo. Fod . 4
Par Xorper. all i graN Form ; en
avedattckurv paa Jod med Hank
af Bronrc og chincfiff M ileric: 4
rigl forgpldrc Solvibreffeer: I Td«
ffriin med 3 Daalrr og Laa« med
nini Maleri. . >»»« rn Victoria
Prcsentcerdakk.

I Messing Thremgstinc med Foriiri«
ger, samt et nnukt droderrr Tdee«
drept

I Tdrcstei «t 12 Personer.
I Messing Zlstraiiamre.
I dito duo.

> stor blomstret Tdccstel til 12 Per-soner og rn Presentccrdakle i a>,
nestff Monster.

i duo di«.
I Dusin Haandllader as Damast
I dito dito
t duo dito.
> Dug med ti Ser»>cr«r.
I duo d»to
i dito dit«,
l di« dito.
1 dito duo.
l Sai« Messing 3ldi»>.
l duo dub
l duo duo.
> d»lo dito.
i duo dito.
I Par pletterede Tast. »stager
I Par dito duo.
I Par duo dito.
i Par duo duo.
l Par dito dito.
l Tragtckandc paa Forfad . og 2de
brillant« Bredkurvc.

1 duo duo.
I dito dito.
i duo d»to.
> duo dito.
I Hurtigtoger af McSsing.
i duo duo.
I dito dito.
i duo dito.
i dito dito.
i duo duo
i tua ditr.
l dito duo.
l Damasteo
l duo dito.
l ruo dito.
l dito dito.
t duo rito.
l duo dito.
i dua dito.
l dito ruo.
I duo dito.

Ode

I om

il«

12«

Ilde

Nr. 1744
Nr. 407S.
Nr. 3799.
Nr. 3740.
Nr. Ot»2v.
Nr. 330.
Nr 301 s.
Nr. 3491.
Nr 113.
Nr. «>ti97.
Nr. 497.
Nr 307.
Nr. 379-\
Nr. 32V2.
Nr 1900.
Nr. 20.0-
Nr 1143.
Nr. 3331.
Nr. 31-fi.
Nr. i>7W?.

14de þÿ �

I3dc

Nr. 4900.
Nr. 1203.
Nr. 4049.
Nr. 1913.
Nr. 909.
Nr. (>316.
Nr. 3774.
Nr. 4013.
Nr. 1021
Nr. 3d6f>.
Nr. 6444.

.Nr. 33?P.
Nr. 3934.
Nr. 3939.
Rr. 3213.
Nr. 6376.
Nr. 2273.
Nr. 2701.
Nr. 767.
Nr. 3107,
Nr. 4033.

Dug.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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0066. 1092. 1890. 1410. 363. 6063. 3179
4969. 129. 49-26. 200. 2439. 4323. 407
4468. 4T24. 3221. 1403. 6106. 3832. 1626.
4330. 1081. 1163. 1194. 1362. 2307. 1698.
2827. 2294. 3770. 1433. 2340. 3294. 2199.
6621. 6644. 120. 3693. 3721. 3613. 1392.

>31. 2022. 1902. 94. 4280 6174. 1 797.
4374. 2873. 4439. 6339. 3043. 6213. 6360.
3938. 1994. 3140. 170. 3275. 3438. 1794.
t842. 36 . 463. 6866. 324. 3723. 3476.
796. I »li,. 1300. 6991. 2234. '>002. 1533

4933. 0928. 1231. 3923 4>4I. 1407. 3631
19. 6203. 309. »73. 1471. 4747
391. 3143. 1123. 3230. 3181. 1071

3113. :t62>. 4703. 2931. 6003. 4846.
3197 . 2368. 749. 6827. 139. 6975. 3908.
ROT. 634. 2740. 3661. 47124. 2040. 2352.
4731. 1231. 4330. 3236. 3614. 67716. 2322
4142. 1224. 3464. 3.119. 3706. 4392 . 942.
6292 . 3733. 6770. 4030. 3731. 2026. 4130
4306. 0832. 3003. 2iV»9. 6l3t>. 6346. iu.
1171. 3333. 3198. 3413. 638.1 4340. 4786.
6721. 3317. »158. 3971. 4418. 3909. 5667
»780. 6423. 3263. II60. >»481. 5199. 1177.
4774. 336i». 6307. 1301. 4326. >12. 4391.
1671. 821. 33". 37:UI. 6132. 4776. 4683.
826. 33.13. 814. 3434. 2430. 4687. 2341

o 339. 2159. 3199 3367 2962

1844.
433.

1419.
a

GMcielle Avertissementer.
Brod - Tatst.

: rorefter Vagerne her i Staden fra tsie nasie Viaaned »g
indtil »idcre sig have at rette.

»1 Brod af sigtet Hredemeel.
«l Franffdrod for « g. i Ngedtg.. ffal »eie tv Lod - Qvint.
il

'

dit,
in Hoekcsimlc
in dito
il Nuudedrod
il dito
Hvedetvebakker

»«- ,
a
t
a

i -
i þÿ �
i þÿ �
i þÿ �
i þÿ �
i þÿ �

4 þÿ �
10 þÿ �

4 þÿ �
5 þÿ �
S þÿ �
i þÿ �

»il-

a

a

a

a

a

a

S þÿ �i I 2 þÿ �
) Brod as sigtet Nugmeel.

it Suurdrod til 4 g. i Ngdtegn.. ffal »eie IS Lod 2 Qviui.
«t dito . 2 , i þÿ �þÿ �a þÿ �i þÿ �

Rugloedakker. »el gjcnnemtorrete. for 4 f. i Rigel t.. \fal »cic
12 Sot 2 Qvint.

dito, þÿ �þÿ �, 8 , i Ntg!dt., ffal »'le« Sod t Qvint.
dito, þÿ �þÿ �» t » i Rigebt., ffal »eie

S Sod - Qoint.
S) Brod af grovt malet Nugmeel.

il Brod til S« f. i Rigets . ffal »eie 12 Pund.
il dito , S4 » t þÿ �þÿ � 8 þÿ �

«t dito . 12 . i þÿ �þÿ � 4 þÿ �
Paa Hoededrodel »g det sigtede Nug Brod give vagerne tit

»roerffer S Skilling raa »arken udi T,>lg»»t. men paa Franff-
trod, samt paa Brod af grevt malet Nugmeel give« ingen
tilgtvt. Bagerne fortptee, »g dermed alvorligen advare«
under Straf af S Nddlr. Solv, ikke at mange noget Slagt
ttvravare tilsammen, sardel« Rug og Hvede, men ethvert
Slage for sig selv fortage. Si heller maac de mange enten
ttlie eller SnigtmitiKr under Rugen, hvoraf Rugbrod tagce
Sllero tilholdco og herved tefalee Bagerne, under »ettorlig
Straf, hver at satte sit Navn eller Marke. paa det Brod. so«
if dem »liver taget og forbandtet, paa det der kan have« Un-
derretning, I Tilfalde, at ikke efter Taltens Tilhold er om
gaaet, hvem saadanne Brod have taget, og tor dertil vare
ansvarlig, vg saafremt Rogen kan overteoise Bageren, al
have taget noget Slag« Brod af mindre vag«, end denne
Tart formelder vg tillader, kunne de saadant hoe Polititiree-
leuren angive og »ettorlig »el forrente.

Naar Rugbrod ere gamle, maae cl anfeeo, at samme »eie el
talot Sod ringere paa hver 12 Sod. Z Henseende til te »cd
Bagerne! Saugvartikler af s.lde Juli INSS. S tS, tesiemtc
Bagepenge for det Brod . Intvaanerne Ho! dem lade fortag.'
da ere samme tesiemtc t,l S si. i R,g!dankleqn. for hver 24
Pund uddaqt Brod. og for at alle »g tilberede »eien 2 si
i »ig!danktegn. imod al vagerne tillaqge. hvad der »,l vr».
dene! vrslaqning af »eel og Smor tehovce.

»jotenhavn! Raadsiue ten ZOte Rooemder 1S»»
Under Staden! Segl.

(L. SJ

Private Avertissem, »ter.

Dde.
Torsdagen den 2vte Stooemdec fandt »er hoistelffcte

Vicder, klgcntinde Ane Satyr, ne Tvermoe! fod
Mohr, i bente! 75te Aar, den Roe som dun saa in«
derUgen langte! efter , idet den Almagiige endte dente!
Lidelser. Hende! dydtsorgende Sftcrladte ville stedse inct
Taknemmelighed devare Mindet em en Meder, h»i«
eneste vilaete destcd i, at opeffre All for dem.

Xaxdag-n Ira 26dr Ikorbr. Iicrlarlc Miden mig uiin
kja.ee Matter, Coaraliar Henriette Kierkegaard, i
kende. 80de Aar, eller tiere Maaneder« kaarde l.ideUer.
Brite meddele. Fauiilie ug Venner paa egne og den Al
!odea elterlerende Sédskeudes Vegne

kjébenkarn. den I tie Iie.hr Itt.'U.
F. liaabelb Caroline Kierkegaard.

fed B 4 gi Id.

ttitrrairr Anmeldelser.
2 ten Olyldendalste Bogdantting, Klaredo-

terne Sir. ?, er udkommet: Tydsk - Dansk og
Dansk ??dst Haand-Ordbcg. v»dv.«.«p»n-
terg. Bnten Deel. Danst-kvdff. Anden sorogede cgfcrbetredt Udzaoe. X eg 407 Sider 8»o. Zndd > Sidd«

Jdag er udtcmmet paa m,t Lerlag:
Livet en Drom. Siemanliff Drama , li Arter, as

alderen, dearteidet ser den danffe Skueplads, 8v si.
Andr. Fred. Host,

«etder!gad»n Sir. .149, i Stuen, t.rt
ved Kongens Sivkor?.

Jfuaikalier.
''a l uderlrgnr.lr. Forlag er udkommet:

'-aprieiata eller Femilira Ira !kkader, I Klarerradtoe.« Rbd 48 Sk.
Bclcke, |8 amaae O »el. er l ur Pft , 40 Sk
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þÿ �Ur. 43. 2037. 3763. 476. 3204. 3722.

3SI. 1716. 37'i 1. 2730. 6641. 343. 3.43
3 >3 1. 1344. 3703. 6071. 416. 4123. 4322.
3033. 4014. 230. 4333. 2072. 4(327. 3014.
2473. 213. 3637. 6170. 2923. 3013. 1233.
4342. 4013. 3234. 330 2363. 3125. 5642.
4c B7. 2632. 1470. 3780. 3366. 333. 243.
tø ,0 i 46. 3460. 303. 755. 6601. 443.
4415. 2nl4. 3.14. 1077. 4810. 2237. >732.

50. 3757. 2640. 214. 45. 176. 6779.
740. 333 43. 3351. 670. 1122. 1322.

1323. 142. 60. 2349. 1619. 279. 59J2.
33,.. 4311. 530. 137. 1434. 1249. 649.

234 !>'. 17. 320. 23-'. 371. 619.
4315. 130. 9. 4437. 303. 2042. I.

2360. 3440. 11. 561. 347. 3769. 40.
027. 4922. 5401. 20. 299". 6712. 72.
3(K>. 1210. 270. 010. 012. 1170. 6233.
100. 5027. 120. 4030. 42. 0574. 1142.
9-v 4600. 412. 952. 3321. 3"64. 6724.

471. 27:10. 422. 1700. 311?. 424. 1260
441. 627. 603. 632.

Aunstforeninqen.
PrciSopgave.

Fer rr Olcemalerie, forestillende:
þÿ ��T�h�o�r�v�a�l�d�s�e�n�sAnkomst cg Medtagelse paa

Kjobenhavns Toldbod, den 17te Zeptbr. 1S38"
udsætter Foreningen en Znm af 3(X> til 400 specier.

X>t Herrer Kunstnere, fem agte at ccncurrere, an
medeS om at indsende dcreS ti-ier inden dette Aars

Ildgang.
Kjvdenhavn, den 23le 9,'ovdr. 13.
At jeg har etableret mig som Boa- Papitr Kunst- og

Musik - Handler l Horsens giver jeg mig den Arre herred ol

dekjeadtqjorc, aadesaleute mig saavel til te årede Herrer
Boghandlere som Andre der rille dc>m mig med deres Ordres
og Fsmmisfloiicr.

Horseos. den 30tc November 1838. 6 Holm. >

Paa Skiftet efter alg. Shrædermoster Haus J 6 r-

;jensen er det vedtaget, al de af Boels iidcsUaendc
Fordringer, der ikke »den Ophold indbetales, altalle
bortsælges , ed Auetion; livorlios Undertegnede
ere bemyndigede til, at indrbiiuue Veelbominende j
efter Omstændighederne passende .Ycdsætlehe al
deres Gjæld til Roet, naar eontant Betaling der- |

ved han opuaacs. Bemeldte Boes Debitorer an-
modes derfor om. uden videre ileiisl.tml at betale
deres Gjæld til mig, Fuldmægtig .11 el do la, der
hesorger Incassationen.

ftjdbenhavii , den Isle Deeember 1838.
Som Comiuissarier i bemeldte Boe:

O. P. Thorsen, R. C. Meldola,
boende i Læderstræde, boende i store llellig-

fr. 14. geiststræde, Ar. 144.

Ledige Tjenester.
Ved Urtekramdandeien kan in Dreng, fem har gode

skolekundskaber, blive antaget. Billet mrkl. B. Nr.
341 modtages paa denne ZitendeS Eontoir, Pilestrirket
Rr. 118.

Maii behager 1 henvende ix (il Eiim , der bebner
Gaarde«.

HfteUøf A'.ertiasklnc»ter.

Tilleie.
Den Leilighed i det venikadeligc SclikadS Gaard Rr. (43

raa det saakaitte store Tvrv der i Byen. som hidindtil har
»»ret beboet af »auditor 9 Hansen, er til forstkommende
tttril Flyttedag 1639 at erholde til Lcie, naar man d.om
snarest muliqi og senest inden naste Maancds Udgang hen-
vender sig til Selikadeks Directioa. Tel bemarkc«, al Gaar-
den er sårdeles vel beliggende for Raringstrift cg at Leicren
tillige bliver overdraget Bevartiiingen i Sel|?adei.

Directtoaeu for det renstadelige Selskab i Restrev, ten t7de
November 1833.

I Bagermester Kellermanns Gaard raa Soroe Kjobstats
Realgakc er fra forstkommende Paaske Flyttclld 1839 al er
holde tilleie en smuk Bedvrlsesleilighed i Sdc» Elagc, de
staaende as 3 store Beerelkcr til Gaden og 3de mindre mod
"iaartcn med el stort Svffeu og S risekam ner. Lclligbeden.
ver ttl den Tid ril blive sat i en yrerer Stand, egner sig til
Bocp«! for en fornem Familie og Lcieren erholder fornoden
Plads i Baghusene til Zltetraentsel samt til Afbenyttelse en
Deel as Haren. Om linen kan forinden tr.rises Akkord med
Oieren.

SivlgeS.
Til Julen anbefales,

god Glioeoladc 36, 40 og 48 Sh. pr. Pund, ægle
Lau de F.olngue med forgyldte Vignetler, pas-
sende til Presenter; Rbgelse, Kssents - Flasker,
Scbekugler, llaarpomade, elc. ; llaearoiini, nye
Anchiovis, spanske I.iig, nye Gathrinehlncnnicr,
tbrre Kirsebær, ægte Garri, ebin- Soya, nye S ed-
sker, Rosiner og Figen, Riis 12 a 18 Sk., dito
18 å 20 Sk-, god Galle 28 å 28 Sk., Candis 28
å 28 Sk. ganske uiiirh Caudis for Rrvstsvage,
Sucradc, rallin. Lampeolie 58 Sk.; tillige faaes
bedste bleget Lysegarn, Stryge - Svovlstikker og
Knaldpulver paa Ilauserladsen 197, bos

Waldemar S eb i 6 cl le.

Gaardsaig i Sorb.
Gaardes 3r, 93 i Sori , ny opfort , bestaaende af rn

Grundmuret Forbygniag ined Hjrldrr, Binding, rorrks - Bag-
Jgnioger indrettede til llrbttlic og Staldrum. en rummelig

Oaurds plads og tilliggende Hare,.agter Eierea , formedel, t
anden Bestemmelse nnderhaauden at bortsælge paa særdeles

Kiendonuaeu kan afgive
alt Fald for flere Fa

behagelig Beliggeuked , der er meget
fwdeelagtig far Handel eller anden borgerlig \zringseei.

faroral. le Vilkaar far Kjåheren. Ki
Bapnl far eu galant Familie eller i i

miller og den har en behagelig Belig
a

iactiourv.
Lvoer agen den 22de December forstkommende. om Eiler

middagen Kl. imellem S og 4. bliver, ifolge Srec,ilion og Ild
lag for Skatter, »ed Aucliou forstc Gang opduden til Bort
salgelse:

Gaarden Re. 121 i lille Torvegade paa Christianshavn.
2ten Zluction afholdes Laverdagen den 5te Zannar og »die

og sidste Auttirn. hvorved Gaavdcn atsolnt doetsalges, afhol-
tee daverdagen den tSde Januar forstkommende, teggc om
Eftermiddagen Kl imellem 2 og 4. Eondiiionevue og Bur-
tcriiigsforrelningea ere til Eftersyn hos Caiicellicraat og
Procurator Hansteen. boende raa gammel Amagertorv Nr
38. Denne Bckjeiidtglorclse tjener Panthavere og andre Ved.
kommende t,l Efterretning. ifolge Placaten af 2.' Arril 1817.

Torsdagen den 1 3de Deeember sorstkommende, om
E'termidtaqen Kl. .3þÿ �5, bliver, i»»lge Ferlig eg Exe- ,
cution »ed Aucticn 2den (6ang epbnden til Bcris.rleietse:

Huset 9ir. 205 i ReverentSgaden her i Ltadrn,
Zredic eg stdtte Auetion gfdelkeS Tcrsdagen den '.'7dr
December til samme Til.

Auciienen dcldeS i Eicndcmmen eg Eenditienerne
saml Arkcmstdccnmeiilernc, ere til Enrcsyn beS Pro«
curator Dadl paa Gammeltcrst 9,'r. 8, 2dvn Jal.

Mandagen ten 24de Teccmder forstkommende. om Sfiermid-
kagen Kl. imellem 2 og 4. bliver, ifolge Ccerntivn og Udlag
fer Klatker. rev Aueiion forstc Sang ovdndet ul Bortsalgets«:

Huset Rr. 82 i lille Kongensgade i Lster Qvartccr,
2den Suclion afholdes Mandagen dea 7de Januar og 3die og
sidste Anctlon, hvorved Huset absolut dorlsalqes, afholdes
Mandagen ten 2>de Januar forstkommende. begge em Ester-
middagen Kl. imellem 2 og 4. Eonditivncrne og Vurderings
forretningen ere til Eftersyn hos Sancellieraad og Procurator
Hanstcen. boende paa gammel Amagertorv Rr. 88. þÿ �Denne
Bckjenbtgjoretsc tjener Panthaverne og andre Vedkommende
til Efterretning ifolge Placaten af 22dc Arril 1817.

Mandagen den tUdc December forZkommcnde. om Sftcrmit
tagen Kl. þÿ�2 ��4�,Mirer ved Auctien 2dcn Sang opdutrt til
Bortsalg:

Gaarten Rr. si paa Blegdamsveicn, deftaacn.de af en
..rnndmuret een Etage« Bpqning raa li Fag. med
2de Bedvelseskjclderc: en rummelig Saardsplads.
hvori Stald, dobbelt Locnm, Honsehaus, Brond
med Opstander, samt en stor Hare. hoori endeel
Frngtkracr. m. v. . tilhorente afqangne Oocrcon-
trollenr ved del kongl. Tbeater Ehr. Andersens
og Hustrnt? Bo.

(Stendommen, hvis Bygninger ere assurerede for 12,000
Rdd. Solv. er til siuctiva« Efterretning vurder. i for 7,000
Nl'd. Solv. Sti- og sidste Auktion afholdes Mantagen len
24de Declr. rev samme Klokkedes I S a arken som salges.

Scntilioncr. vurderingsforrcininq og Adkomstbrevc m. r..
ere til Eftersyn hos Secrclair og Procurator Schonderg.
boende raa Hjornct af Rosenborggaden og Tornebuskegaden
Rr. 15«. Denne Bekjenttgjorelse tiener tillige til Panthavernes E'terretning folge Placaten af 22te April 1817.

Onsdagen den 12te Decdr. forstk. . om Eftermiddagen Kl.
imellem 2 cg 4, Mirer, ifolge Erccution og Udlag for Skatter
red Sdic og sidste Anction »rdnten lil Borifalgelfe:

Saartcn Rr. 8.3 i Lavendelstradei.
Bygningerne ere assurerede for »,400 Rdd. Solv og Maarden
er iil Auctionseflerrelnliiq vurderet for s.iaaiRkt Solv. Af
en offentlig Ztiftclfes Midler staae paa iste Priocilet «.0i»i
Rdd. rede Solv.

»konditionerne. V urdertustsforretnin gen vg Adkomsitocumcn
lerne ere forinden til Eftersyn hos Cancellieraad »g Proen
rator Hansteen. boende paa gammel Amagertorv Rr. 38.

Torsdagen den 1 3de December sorstf., ont Ferm id-
dagen SI. Il, bliver ved Auctien 7»di, og sidste Gang
cpdudet til absolut Bortsalg:

Gaarten Rr. 5 i Glostrup Bv og Tegn, paa Rjo-
benbavnS Amt, med Bvgninger cg Jorder af
Hartkorn 8 Tdr. 5 Skpr. I Fdkr. Alb.,
tildorende afgangne Overcontrollenr ved det
Kongelige Tiieater Chr. Andersen og efter-
levende Enkes Stervbo.

Denne Eiendem, hvis Bygninger ere assurerede for
280 Sidt. Zolv, og vurderet ser 5500 Rdd. 2»lv,
sindeS i den under 25de Octcber d. A., afholdte Aur-
deringSforretning saaledcS beskreven :

1) Stuehuset i Rord, dugget as Ege- og Fvrretvm
mer, murede V-rgge, teglhængt, med 3 Kakkelovne,
er indrettet til en Sal paa 4 Fag, hvorunder
Kjelder, en Dagligstue, Gjaestekamme?, Forstue,
Zevetammcr. Overalt Br.rteguty, malede Dore
og Vinduer, store Ruder; Kjokken, Spisrkammer,
Folkestue, Melkestue.

2) Den vestre L.rngde bestaaer as 13 Fag, indrettet
til Brvglnnis , med Skorsteen , Bagcrovn og en
Kodderbrsggerkjedel paa I Tde.; Heste- og Kcstal,
Ikjaerelce, ic. I Bryghuset en Brond med Op-
stander.

3) Den sondre Langde, 11 Fag, indrettet til Lce cg
Lade, Vognskuur :c.

4) D«n ostre Langt e , 14 Fag indrettet til Loe eg
Lade, HuggehuuS, Karlekammer eg TorvehuuS,

5) (KaardenS Jorder indeholder 47 Tdr. Land, hvori
rr nedlagt 5 Tdr. 2£ 2fp. Rug i gjodct Brak-
jord ; circa 11 Tdr. Land med Klover. Til Fer-
aaret kan saaeS 15 Tdr. Byg, 103. zpr. Havre,
5 Tdr. Bcrlgfad. þÿ �I Haven, paa circa I Tde.
Lbnd, er omtrent 100 Frugttræer , endeel vilde
Zraer og Buske.

Auktionen afholdes paa Gaarden , som sælges.
Eonditioner, Vurderingssorretninq og Atkomstdif.,

m. m. erfares hos Oecretair og Procurator S cd«,,
berg, boende paa Hj-rnet af Rosenborggaden eg Torp,,
dusk,gaden Nr. 15«. Denne Bekjendtgjorels, tjen«
tillige til Panthaveres Efterretning ifolge Vlacairn af
22de April 817.

Ifolge vedkommende Dom »g Udlagshavers Begj.r n.
bliver det Hnnsmand Jens Nielsen tilhvrrntc Sted is?,,
seldlng B»e, Ginding Herred, Ringkøbing Amt med Vaj
staaende Bygninger og lilliggende Eiendcmw,. af Harikcrn
2 Skp. 2Alr. tilligemed telte Hartkorns Anpart af Norfeitm>
Ryes Konge- Kirke Korn- »g vrag-Tiende, stille, til
salg »ed 3de offentlige Auctioner. as hvilke te tvende fans
afholdes paa Hserm Sinding Herreders Tingsted , fuia.'
bro og den 3die i Stedet selv. saaletes:

iste Aucttvn Fredagen den 4de Januar I8»9i
2den þÿ �þÿ �. t8te þÿ �þÿ �,

og 3bie - boverdagen . 2deu Februar þÿ �Formglili
Dette dekjcntlgjores herved overcensstemmende med PlVa

ten af 22be Arril ISI7 til Panthaverne? og Lnstharentes ti
tcrretiiing.

Hjerm Slutinq Herreders Eouteir i Holstedroe. ten 24de
November 1838.

S. Rcvsdorph.
const.

Fredagen ben l4de December fvrstkommtiide, om Est.rnuc
dagen Kl. imellem 2 og 4. opbydes 2den Gang til Salg »C
offentlig Auetion :

Huset Nr. 2 raa Nytorv,
ttlhorcode te afdote Hosekrammer Michel PedersenKir,.
kcgaards og Hustrne« sallcts Stervbo. hvilken Eientcii, n
i Brandkassen forsikkrct for (8.500 Rdd. Solv vg til lut
lionscfterretuing tareret til t»,000 Rdd. Solv.

Scndllioner saavclsom Vurtrringsforretning »g AdkomS
breve ere tit Sicuuemsvn hos Eaucellieraad »g Proeiirn«?
Beyer ved Bestervold Nr. 20«.

ZJdre - Auetion.
I I.oliet af nnth. Uge, »il her ! Byen, for Vedkommen

dc< Brgoing, Mire afholdt offentlig Auetion otrr et þÿ�>�> �
tir. nu-re og mindre af Sorrand havareret Hor og llarfr«.
losset fra den her i Ifarnen liggende Skonnert Elina »I
Hirkaldy fart af Capt Jobu Jaknstoa. som
Reisen fra Riga til Belfast, Natten til d. 99itr i il i,,i
strandede her paa Bysten

þÿ�A�»�e�l�!�o�n�s�d�a�g�e �»il nærmere blive bekiendtgjorl.
Hclsingoer. den Isle December 1 638

Major Wright 4 Oa»|-
Inveutarie-Auctioner.

Huagirelse.
I'ppå derom af Hrrrar hrook och llallberg, sasoni þÿ ¬�»

missianairer, gjord brgarao, forråtta« Torsdagen den 20<lr
luistkoiumaudr Deoeinbrr Iil. 10 /. m. har i Staden ffeal
lig frivillig Auclion till for.aljande af dels férolyckadrjfiaske
"''BB'11 ..Oden" »,» 1381 laster, acb dels detla fartjtf-
invrnfarter, bestående af: Segel. tågu irke stående ag låpiadr
gods, flere ssattenfst. Hapsde master, mer ai-h naJrt
splittrade rår, runboldt, saiul irrnoe styrken stort« sti
mindre balar ui. m. Auelioneu tager sin hftrjan .1 åfrs«
lu-ror. le ! bamuen barsl. ides liggande farlyg. arh forts. iles
derefter a »le sårskililie stålleu , »ler inreularierue Iili»
"pplagde.

Ilelsingbargs Anrtians k smnisre, »len 19de isrl»r. 183"

Ttov-Auctiourr.
Torsdagen den 13d? December forstkommende. om ørrmid

dagen Kl. II. oydydes red Anction i Maarum til B?rlsala
af det sorste Keondorgste Distr,ets Skove:

tt Favne godt eenklovet Boqedrirnbe og 20 F» V»g>-
Fagotter f,a forrige Vinter« Skovning . ved Wfults
dierg. under Maarum Skovsyart; 52 Fv. bistad,gel
Bogedrande t Tiimlinqevangen, ligeledes ffeeet ,
forrige Vinler: 35 Bunker Boge og Birke Klods
dunker i Ostruokoddel »g z»»dr>ksvangen : emiren!
500 Bunker dovtruavas og Udhug paa Skovning
stederne i Sridikov, Harrager- og Walddv Skcvc

Betkcmmente Skovfcqdcr forevise det S.:I.ie»de 3 lage for-
inden Auktionen. Reck.

Pvrtfvrpaqtnin«.
Efler Vrercenskomst med vedkommende Auclionsdirecieci

afholde« offentlig Auetion raa Mrevstadet Lindentorg« virke-
tingsted i Zjcllerab Torsdagen ten t3te December nrstkov!
mende. Formiddag Kl. tt, over Borlforraglnlaqcn af Tiende
gaards Hovcdparcel »nder Gudumlnnds Gods, staaende for
Harikorn, Ager og Eng 23 t»r. 4 Skpr. tj Alb. med ter
dertil lagte Overdrev veirholmen kaldet, >if Harikorn n Tdr
2 Skor. t Fdk. 2.? Alb. paa tt Aar. fra tste Mai t«3» a'
regne, ester de Soiidiiloner. som da »il blive forelagie. «a
forinden, tilligemed Opmaalingsderegoing blive til Eftnriyn 1

Kjobenhavn raa det Schim m c l mauske Fideicommi-
tolr, i Aarhuus hos Hr. Vverkrigstommissair Sl»ia»>>>-
flaldorg hos Hr. <Aj<rstqlver Brunes og paa Lintenbvig
Skriverstue.

Lindenl org, dea tode Roremder (838.
Eiler Ordre
K i r s t e t n.

Pjet.,cdc »Zager.
Es ivird hiemittelst ;ur offcntlielen Kunde gcbraedt taf U>

deo Tagen vom titten bis 25stcn Octdr., nachstedentc mit idt,,.

ve;eichnun.|cn »nb Merkieichen vct;eichncle Falster mil Te»>
und ei» Sbuck einc? Schiffsstriegcls oder Schanddclks elve

Schiffes von »cm Schiffer Peber Keler vom Brunsbittinr
hafen und ben Slrauvvcglen Meler unbvlfchoff >m Kroi!'

rnnieukooge .als scetrifiige und Slrandquter geborgen »»
E? stud dies« Strandgulcr thcil« in der »irchiriel»»«te» '
Wohrden, idelis bel dem Strandoogi McieriaKronrrini'
kooqe in sichern Verivahrsam gcdracht und nrar:

l) In ter Kirchkplelvoqley tn Wohrten die seelristigcn
Schiffer. Meler qedorgknen: þÿ�-�.�.�. ��»�n

I Pieoc Madeira mil eiscrueu und holiernen van«'
eingedrannt an deieeu Enten

M C
und oden dcim Sound eiugeschnitten

II. C.




