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>:l2te» Mode et Andragende fra LollantS Norre HcrredS
beboere om Nedsættelse i de Bropenge, de betale i Nak-
flov. Indtil l8U« vare disse Bropeuge 1 st. for hver
bespændt Bogn, men de bleve i nævnte Aar forhoiedc
til del Dobbelte, paa Grund af, at der manglede Mit
ler til at dække betydelige Forbedringer ved Broerne.
Da imidlertid denne forhoiede Asgivt, der andrager circa
700 Rbd. aarligt, nu ere oppebaareu i 18 Aar, og den
er cn betydelig Udgift for hine Beboere, der næsten ene
leve af Kornavl, og derfor ofte maae kjore ind til Nak
flov. saa ansogte te , Marts 18:17 om Nediættelse den,
men crboldt derpaa i Januar sidstl. EancellictS afilaacnde
Svar, hvis Aarsag te tyc til Stænderne og enflc, at
tisse vilrc petitionere om nciere Undcrsogelsc i Sagen
as upartifle Mænd.

Efterat Assessor Algreen - Ussing , paa vedkom
mcndc Deputeret« Begne, der var fraværende, bavde
meddeclt nogle GplvSninger, der vare indlobne fta bor
gcrrepræsentationen iNakflov, og cfrcralGrcv Rcvent
l o w , BrændeviluSbrænter I. S i d c n i u s faml Canecl
licraad Haastrup vavtc yltret sig i Korthed cm. men

tog for, Andragendet, sandt Proponenten, ifolge
Præsidentens Gpfortriag, sig foranlediget til at ud
serttc samme indtil videre.

Agent Bruun foredrog derpaa et Andragende fta
LantsoverrclSasseSsor Bvflriver Scdonheidcr i Gdense
om G prettclscn af en LivsforsikkringS-An
slalt. þÿ �I Andragendet bemærkes, at stige Anstalter
ere oprettede paa flere Slctcr i Udlandet, hvorved dver
Deeltager, imod Jndflud af cn efter dans Alder for
holcsmæSsig Sum, sikkrer sine Arvinger eller Crcditorcr
Udbetalingen af en vis Eavital efter hans Dod. De
Beregninger, hvorpaa stige Foreningers Planer grunde
sig, kunne efter Erfaring gieres med saadan Sikkerhed,
al te blive fuldkomment betryggende. Den stedse vorendc
Dccltagelse, som stige Foreninger sinde, vidne om, at
deres store Nvtte almindelig erftendeS. þÿ ��D�e�s�u�a�g�t�e�t�"þÿ �

vedbliver Proponenten þÿ �þÿ ��h�a�v�eri her i Danmark
endnu ingen saadan Livsfvrsikkrings Anstalt, som de om
talte, og at benytte de »renlandflc, er. især for Mængden,
forbunden inet mange Misligheder. Bor Enkckasie er
kun cn meget indskrænket Green af en L-vsforsikftiage-
A ustalt . tbl for det Ferstc kan man ikke derved sorge for
sine efterladte born eller a.idre Slægtninge, og dernæst
maa det naturligviis være afflrækkende for Mange, at

hele ten »itstudle Eapital er tabt. dersom Konen doer

forend Manden : hvortil endnu kommer, at der udfordres
temmelig betvkelige Jndflud for al udrette Noget ved

Eukekassen« Hjælp. Det er vel ikke umuligt, at en

LivSforsikknngs Anstalt i Danmark, ligesom mange andre

Steder, kunde tomme i Staud ved en privat Forening:
men dette c> dog af flere Grunde ikke at venrc, navn

lig forti en saadan neppc i nogen kort Tid vil vinde

den Tillid og almindelige Dcrltagclsc, uden bvilken den

ikke tundc bcstaae. Derimod er det meget sandsynligt,
-ai Regieriugen . naar ben ved indbenl.de paalidcligc
Efterretninger bar oocrbevlist stg o« Rigtigbeden af
bvad forben er anfrrt om. al te velfunderede og for
nuftigt beregnede udcolantfle Li. SforukkringS Anstalter,
daade de Nyere ter allerede bare dcnaaet deiey

Provc over hundrede Aar, under Krige, Eholera oft.,
crc mere istand til at ovfylde deres Forpligtelser, ikke

fil være uvillig til under offentlig Garantt al Kaffe oS

et saa nyttigt Institut."
Assesfvr Algreen llsling, >om levrigt cr>>cndtc

sultkommeiit Sagens Bigtigded og Nvtte. holdt kor. al

saadan Indretning burde være vnvat og ,Ne ftemkaldeS
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fliveskildske Ståender. tForsic Række). g :t2tc
Mode foredrog Kammerjunker benzen et Forslag, de els
om en Revision af den nu bestaaente Tiende-
Lovgivning, deelS om en Tilfoining til samme af
solgende Punkter:

1) »At det maa staae i en TiendeeicrS Magt, naar
cn TiendecommiSsivn af Enkelte eller Flere er rcavirercl
et Sogn, da at opfordre samtlige ovrigc Tiendrytcre >
Segnet til al afbenvtte denne Lcillghcr til ogsaa at sre
terc« Tltndeafgist bestemt til cn s.st Afgift, eller i morsat
Tilfælde finde fig i, at de ei i et nærmere bestemmende
Antal Nar. f. Er. > 5 Nar, kunne forlange en nv Com
mission, uden selv at borre alle de bermed forbundne
Omkostninger.

2) Nt en Tiendeeier ligeledes maattc v.rrc berettiget
til, for det Tilfcrlde, at af et Sogns Tiende er bort
accorderet, og den ovrigc \ ikkun udgjor f. Er. '»O Td.
Hartkorn, da paa sin egen bekostning at forlange
denne 1 Deel« Tiendeafgift bestemt ved en EommiSsionS
sticndelfe."

Dette Forstag ledsagede Proponenten med cn Dcduc-
tion, hvoraf her optages Folgendc: þÿ ��A�tForordn, af
5de Ian. 1 5 ID vin Tiendcvæfenet i Danmark bar stiftet
uendelig megen Nvtte for bonden, og virket saare meget
til denne hæderlige Stands Gvkomst og Velvære, er
ligefaa vist, som at den, ved stedse at have et forbedret
Agerbrug og Zicndcvdercns billige Guffer for G>c, inaa

stee ikke strengt, ved bestemmelsen af det fremtidige
Forbold imellem licndenS Hdcr og sammes Eicr, bar
feet hen til det Tab, Sidste, ved Afsavnet as selve
Tienden vilde komme til at lide, eller til de Ubcbagclig
beder, der paa andre Maadcr vilde vorrc ham til Deel
ved Anvendelsen as de i Forordningen givne bestemme!
ser. Imidlertid tor jeg antage, at ingen billigtt.rnkcnde
Tiendeeier vil fortryde paa te Gffrc, Lovgiveren bar
paalagt bam til det Heles bedste, der bvor disse crc

uodvendige og hcnsigtssvarcndc til Giemcdcts Gpnaaelfe,
bvorimod han synes at bave et billigt Krav paa Gphæ
velfen af de bestemmelser i Forordningen, der, uden at
give Bonden cn væsentlig Fordecl, bave cn stadclig
Indflydelse paa Udovelsen af hanS Rettigheder, som
Tiendens Eicr."

CvmmiSsariuo sandt megen betænkelighed imod
Forstaget, forsaavidt samme gaacr ud paa cn almindelig
Revision as Tiende-Anordningen, da samme er saa ind
gribende i de vigtigste Forhold og cn paat.rnkt Foran-
dring i dcnS Hovedgru»ds.rtninger kunde opvække Uro
bo« Mange og Forhaabuinger hov Andre, som dog vilde
blive uopfyldte. De to enkelte Bestemmelser, som iov-
rigt ere forestaacdc , ere ikke af synderlig indgribende
Vigtighed og synes at have Billighed for sig. Naar
Propositionen indffr.rnkes til disse enkelte bestemmelser,
kunde EvmmiSsariuS Intet bave al erindre imod en Com-
mitteeS Nedsættelse.

Iustitsraad Skibsted »maattc meget onste, al den
bele Tiendclovgivniug maatte blive underkastet cn Re-
vision, isaerdeleohed med Hensyn til det partiske Udseende,
den har faaet, saavel i flere andre Henseender, som iserr
ved den unaturlige Indskrænkning af Tiendercttigheden
blot tt'l de i Loven nævnte Sædcartcr, og ved den be
fiemmelse, at det kun er tilladt Ticndeydcrne, men ikke
Disndetagerne. at forlange Tiende bederlaget bestemt.

erliNgsk

Torsdagen den November.

bvilket Sidste endog strider ligefrem imod Anordningens
Hensigt: at afskaffe Ticndeydelse i» n-itnr-,.«

EommissariuS indrommede, »at der kunde være
Endeel, som talte for, at ogsaa Tiendclageren maattc
r.rre berettiget til at paastaae Tiendens AfloSning, men

han maa dog antage, at Lovgiveren bar bavl fordeles
vigligc Grunde til alene at tilstaae yderne denne Ret.
Da Tienden er et vaa Agerdyrkningen hvilende haardt
baand, som betager Jordbrugeren Frihed til, paa den
cllcrS fordeclagligstc Maadc at benytte fin Jord , saa
er det fundet retfærdigt, at der aabnes bam Adgang ril,
mod billig Erstatning, at sættes i besiddelse as denne

frie bcnvitelse. Men der davre ikke liden Betænkelig,
hed, paa ten anden Side at »ode ten Jordbesidder,
paa hvis Eiendoin fra gammel Tid denne byrde er
bleven lagt. til at .lOose samme, naar han bcllcrc vilde
bære saadan borde end derfor give et Bederlag, der.
især i uheldige Aar, hvori hans Avl kom lil at staae
under det Sædvanlige, kunde blive ham trykkende , lige-
som der kunde mangle bam paa Krast og Dogtighed
til, ved forbedret Dyrkning al gjrrc sig Ticndefribctcn
ret nyttig. Uden at ville paastaae. at denne betænke-
ligdcr, navnligcn under den nuværende Udvikling inde-

holder cn afgjorendc Grund til , at der ikke bor ind-
rommeS Ticndctagcrcn den ombanrletc Ret, forekommer
det dog EommiSsarius klart, al Lovgiveren og te Mænd,
som have giort de Forslag , der ligge til Grund for
Forordningen, have bavl ikke uvigtige Motiver til, i Al-
mindelighed blot at ladromwc Tienteyterne blin Retlig-
hed, ligesom Sagen vistnok har været cn omfattende og
steersidig Gvcrveielse underkastet , hvorved man sikkert
ikke har forsoml, ved Siden af det gavnlige Giemed,
som inau sogte at rpnaac , ogsaa at tage Hensyn ril

Retfærdighedens Fordringer. Al Forordningens - l

har intjkrænkel Tiendepligten til te i Lovene 2 þÿ �1

udtrykkelig benævnte Sædearter , horer vel og til de

tvivlsomme Punkter, og Eon»»isiariuS erkiendcr, al der
kunde være endeel at sige for en modsat bestemmelse:
men den i Forordningen antagne Sækmug havde dog
ikke alene LovenS bogstav for sig, men understvttcdes
og ved den betragtning, at det af de Productcr , som
crc udenfor de sammesteds benævnte, for sterstc Delen
end ikke er giorligt at tiende paa Lovens Maadc , lige
som det endelig kan antages, at den Jordbruger, som
lægger sig efter stige Eultnrartcr, i Almindelighed dorer
til te bedre Agerdyrkere, og at faaledes 2 lendcn alle
rede af te lovbestemte Sædearter vil give et godt Udbytte."

Kammerherre Eastenschiold formeente, at der var
sterc Mangler ved !>endelovgiv»i»gcn, iblandt hvilke han
især udhævede, at der kun var cn eneste Gver- Tiende
eommiSsion i Landet. Talerens Fremstilling berom

foranledigede nogle bemærkninger saavel af E o in mi s

farins som as Proprictair Neergaard g >> Medlem
af Gver-Tirildceouluiissioncn.

Eanccllieraad Haaktr u p og Proprictair e u l e i » vare

enige i, at Forsamlingen ikke kunde indlade sig paa en

Revision af den dele Ticndelovgivning. Sidstnævnte
saavclsom Proprietair Neergaard og Rainmerinnker
Scavenin« sandt de to sveeielle soreilaacde Bnnkler
af for ringe betydcnhed til deSangaaende al nedsætte
Commiltee

Bed Afstemningen blev med 17 Stemmer imod 7 bc-

stemt, at det hele Forstag ikke fluide proves af cn

Eommittee, og samme Resultat, men kun med :l«i Stem-
mer mod 15, viste sig ved Afstemningen om de to spe
c,elle Punkter.

Sognefoged Fred. I vigens en foredrog i samme



as Regjenngeo. ASsociationsaaoden har i dtfenerc
31ar virst sig mcgct levende dos oS, og en An,talt ,om
den omspurgte kunde derfor ligcsaavel hoS o« i om i

stemmede Lande bringes istand ved privat Forening.
Xa Taleren iovrigt troede at vide, at Rcgicringcn i

den senere Tid havde optaget « t.dl.gere bavl »ce
om at indrette en lignende ForfknngSanstalt >aa Bi

tab han, at CommissariuS vilde underrette Forsamlin
aen om. hvorvidt det forholdt sig som anfoN, da en

saadan Underretning mncligen kunde ve, lede For,anilin

aen 'i dens Beslutning. ,
CommiSsariuS tilkjendcgav dcrvaa, at de? sta

RegjenngenS Side kun var dcarbcidet en fllan til

Berncforsorgclseskasse. þÿ ��I�r�v�r�.�g�t�,�"vedblev dan ..er

det klart, at en LivSaSsurancc kan > mange TiIsteltc
tjene tik Opnaaclsen af gavnlige Vierne; vog stocr
han ikke. a. det Slags Indretninger v.l virre det t,en-
liaste for den. der ternkcr paa at forsorge sin Familie
ester sin Dod. Foruden at den tegnede Assurance, ion.

en anden Boet t.lhorcnde Fordring, forst og fremmest
»,aa komme dette, der muligt loveagi har flerre G,cld
c»r Formue, tilgode, vilde en lige sum. anvendt t.l a

forsitkrc sin Enke en aarlig Pension, eller, hvis en >. crtil

svarende Indretning var tru?e», til at flaffe fine 3fr»

en saadan. give dem. fon'aavidt dcreS d,v ikke blev nal-

mindelig kort. et storre Lederlag, end det, der kunde

faaeS iqjennem UnSaSsuranccn. u,t fordi den tor den

eventuelle Enke indskudte Sum er tabt. naar Konen

doer for Manden, vil den i det omvendte TitMdr, og

navnlig, naar Enken bliver leenge ilive. give et iaa

meget rigeligere Lederlag. I begge slags In,lilutcr
kunne Interessenterne dog intet Andel vente . end bvad

der. ved en rigtig Fordeling og i Overeens,temmelie

med Probabilitetsbercgningcr, af Interessenternes ldrag
kan komme Enhver tilgode i de forstjelligc indst-roende

Forhold. LivSforsiktr.nger ville fornemmelig vere sten-
lige for den, der kan bchove en Capital til en vis Lirk

sombev. og som ved H»elv af personlig Indtegt. som
ban nyder, eller som han ved sine Evner kan vente at

erhverve sig, kan give sine Credltorcr Beroligelse for,
at han, naar han bliver ilive. kan fylde, tgiore nne .for-

pligtelser. men som ikke har nogen Formue, hvorved de

og kunde vcere betryggede i Tils.rlde at bans -.od.

Iovrigt beviser den betydelige Tilvert, som L.vSaSsu-
rance-Iadretninger ester nogle Aaro Forlob have crbvcr

vct. ikke saa meget som det kunde syncS i tb. da en saa-
dan Indretnings Virksomhed begynder med at modtage
Ivdstud, og Udtellingcr forst i Tidens Lob, efterbaanden
som DodSsald lndtrecffe. ville finde Sted. og imidlertid

saalecnge Sogningen tiltager, kunne mere end deekkes

ved de nye Indflud i Forbindelse med Renterne af de

erldrc. saa vil Indretningen » lang Tid blive »ed at

foroge sin Carital. men imidlertid ville eg de .forvlig-
teiser vore. som den i sin Tid vil komme til at ovfylde."

Iustitsraad Salieath þÿ ��m�a�a�t�t�eantage, at ret tore-

flaaede LivSaSturance selskab er en Enstcxrist, der. lige-
som andre Assurance Selskaber, maa udgaae fra et pri-

val Intercsscntstlstab. eller cn Actie-Zorcning. og at

Iverksettelscn deraf saalcdcS ikke horer under Ståender
ves Birksomded. Der var imidlertid god Grnnd til at

udbede sig den Kongelige Eommissarii Erklcrring, om en

saadan LivSforsikstiiigs - Anstali kan ventes sanct.onerct.
in s|wcie >ncd Hensyn til Muligheden af en Eollision
mellem en saadan og den projectercde Berncforsorgel'es
Anstalt, hvortil Taleren troede, at allerede en Plan var

ndarbeidet, som beroede paa Approbation as andre Led-
kommende. Hvis nemlig denneS Virksomhed havde samme
Retning . som en Deel' as divSforfiktn'ngens , kunde det

bcfrvgteS, at denne ikke vilde sinde tilborlig Understottil,?.
Den maatte vel ogtaa i andre Henseender begunstiges,
f. Er. ved at en Interessent nnder viSst Omstendighe
der kunde, naar han var Embedsmand, fritages for Ind
stud i Enkekassen o. s. v."

CommiSsariuS troede ikke . at den paatcrnkte gor

sorgelsesanstalt for Bora vilde hindre Sanktionen ak en

LivSaSsuraaee, da begge Indretninger kunde meget vel

bestaae vedsidcn af hinanden. Derimod kunde han van-

skeligt teakefig, ..at en tegnet LivSaSsurance kunde troede

istedetsor den Forpligtelse at sorsikkre sin Enke en Pen
sio.i, da Livsaosuranccn deels ikke udelukkende kunde komme
EnS Enke tilgode , deels heller ikke. naar den ikke var

af en mcgct betydelig Storrelse, der forudsetter langt
storre Indffnd end dem, der behovcres til en Enkepen
sion, vilde give en Indtegt, der svarede til den Pension,
som Embedsmanden stal forsikkre sin Enke, og hvilken,
just fordi den blot ydes hende, naar hun bliver Enke,
og saalcrnge hun lever i Enkestand , bliver en langt bc

ty ligere kvotient af den anbragte Capital end den.
som LivSaSsurancen under sandsynlige Forbold kan give."

I Anledning af Assessor UssiogS udtalte Mening,
at det paatcrnkte Institut burde udgaae sta Private, vt
tredc Agent Bruun, at han vel gjernc ccclte samme
Mening, naar han ei frygtede for. at Publicum da ikke
strar vilde skienke samme sin Tillid, og Institutet da
vilde mangle det store Antal Dccltagcrc, uden hvilket
det ikke kunde stemmes. Her Landet er man ikke endnu

meget tilboielig til at tilstede store og vidtomgribcndc
Fareniager.

Med Henstå til CommiSsariuS Bcmcrrtning, at en Bor
neforsorgelst« Anstalt ilke viloe komme i strid med e»
LisSaSsaranee, lindrede Kammerjunstr ScavcniNS,

þÿ ��a�ti et lidet Land som vort, med ringe Capital og
ringe Folkemængde, maatte man vel vogte sig for at

oprette for mange deslige Indretninger. Xet maatte
nemlig bcmcrrkeS . at alle de Beregninger, hvorpaa en
saadan Indretning bliver begrundet, gaac ud sta den
Forudscrtniog , at Dceltagernc« Antal er mcgrt stort.
Jo ringere Dccltagerncs Antal bliver, des storre blioer
ogsaa Chancen for, at de for Indretningen uheldige Til-
felde ville ophobe sig til skade for Samme, og folgc-
lig ogsaa Sikkerheden for denS Bestand bliver drfto rin-
gere. Skulde flere deslige smaa Associationer stem
komme, kunde det derved let gaae, som med de mange
Enke- og LiigkaSser, som under Krigen« Tid vproredc
som Paddehatte, men nestcn alle snart gik tilgrunde.
Han mcentc derfor, at hos vS vilde det vere rigtigere
at have een stor Indretning af denne Art, end flere
smaa, hvad enten Samme nu oprettedes af selve Re-
gjen'ngcn, eller, under denS Control, af Private."

Raerverrende Andragende blev med :)> Stemmer imod
17 antaget til Behandling af en Committei til dennes
Medlemmer valgtes Kammerjunker Scavenius (12),
Assessor A l g r c e n U S s i n g (:!7) og Agent Bruun (2(t).

Bi have forleden Dag, ifolge de til Rentekaminrrct
indkomne Beretninger, givet en Udsigt over Hestens Ud-
sale paa Godset Frcderiksgavc ; vi ville stag holde
os til Svendborg og Thisted Amter. þÿ �Altsaa
Svendborg Amt. Her har Hostens Udfald i det
Hele svaret til de gode Forventninger , man tidligere
har havt til den. Rapoasgrodcn bar vcrrct ret god,
og har den end ikke givet det bedste Fold, have de host
Priser i'gjen opveict, hvad man bar faact mindre i O.van-
tilet. Rug har givet godt Fold, men har ikke vcrrct
saa sicrrk i Straact i om Baarscrdeu: den er ikke overalt
indkommen fuldkomment tor, ligesom det Samme er Til-
fcrldct med endeel Laarsirt , da Mange have ilet for-
mcgct med Indbjergningen. Rugen er smuk og fyldig!
men baadc denne og andre Kornarter have tiltrukket sig
nogen Fugtigbed og maae derfor behandles godt. Hvede
bar bist og her lidt noget af Branden. Byg, Havre
og Boghvede have afgivet fcrrdclcs god Afgrode.
Belgteden bar ikke overalt opnaact fuld Modenhed
og er saaledcs for en Deel mislykket. Horrcn var i
Almindelighed god, medens Humlen bar lidt Skade i
Modnlngvvcriodeii , hvilken har havt Indflydelse paa
»raften og Storrclsen. Hob ost en har givet et meget
godt Uvbnttc! dog bar det sildigere Slaaedc lidt af
Regnen. þÿ �Thisted Amt. Rugen har her vcrrct
fortrinlig god, Byggen god og Havren mstdclmaa
dig; Rapsen var forfljellig. sErtcrne bleve ikke
fuldmodne og vare saaledcs maadelige, hvorimod Lik-
ker vare gore og Kartofler fortrinlige. Hohoftcn
bar i det Hele vcrrct middclmaadig. kvaliteten vilde
alligevel, bvor Kornet ikke var for tidligt afincict, blive
scrrdeles god, men Inrbostningen har vcrrct ovcrmaadc
vanflclig , og det meste Korn er ikke fuldkomment tort
bragt i Huset.
þÿ �Led Middelfart have l flkerbbokvnlcr vcrrct at

sec i disse Dage. Tre Fiskere, som ved Strandbredden,
om Aftenen den lctde denneS, horte disse uhyre SodyrS
voldsomme Tumlen og Svrudlen i Lillebclt, angrede dem
uforsirrdrt. uagtet Morkel endmerc forogedc Faren der-
ved, og vare, efter overordentlige Anstrengelser, saa
beldigc at drive dem paa Grund og nedhugge dem.
De to ere hver II Alen lange og l 2 Alen i Omfang,
og de andre lo ti Alen lange. DcreS Svek, som flal
give en fiin Tran, love de usorsirrdedc Fiflere et godt
Udbytte for deres Udboldenhed, medmindre det flulde
lykkes Goroeicren , udenfor hvis Grund Hvalerne ere
ncdbugne , at ftavinde Fiflerne den storste Deel deraf,
og bvortil, som Anmelderen bcraf maa beklage, denne
Mand, ved et iovrigt formlvst Beflag, flal tave gjort
Mine. «Son> noget Mcrrkeligt anforeS ved denne Lei
lighed: at i Aaret t ti'KJ blev i Middelfart Sund ved
Hindsgavl fanget en stor Hvalfifl, af bvilkc nogle Bcen,
som ere indtil 7 Alen lange, endnu opbevares i Mid
dclfart Kirke.i tHemv. Av.)
þÿ �Hs. Kongl. Hoibcd Prinds t<liristl<»n med koie

(»omnlilindc ville, efter s?. Thomsens Avis, indtrcvffc
Lovrrdag d. ?lde i Odense. Li maae ved denne Lei-

! ligbed tilfost, at Hs. Kongl. Hoibed under sit Ophold
i Altona ogsaa bar bcsogt vor Landsmand, Portrait
maler AumontS Attclier i Hamborg.

Igaar overleverede Overrresidenten Tlivrvald-
fe«, i Rerverelse af bele Magistraten og de K2 Mend,
efter en kort indledende Tale det for ham udferdigede
Borgerpatent. Han blev afbrntct og fulgt hjem af en
af Magistraten (Borgemrster Mundt) og en af de :)2
MendS Formend ( Oberstlientenant Frydenreickl. Di' plomct flal vcrrct skrevet paa Pergament, indesluttet i
Floiek; Stadens Segl var i en Capscl med Fonirin-
ger. þÿ �Derncrst friste Kunstneren til Middag vaa Skyde-
banen med Magistraten og KsobenhavnS Borgerrcprcr-
sentanter.

Ndtiil ti Ild ss( e Ei't c rretn in tfcr.

(Hamborger Posten fra i Mandag« bar ikke medbragt
engelske Aviser. þÿ �Anarchiet tager Alt mere og mere
Overbaand i det »lykkelige Spanien. Man vedbliver

at myrde Fangerne, og Alting forekommer os ntt«,
vaklende. þÿ �I Frankrig forbereder man sig til Kun,
reneS Aabning. þÿ �I Bescrttelscn af de diplomatisst
Poster er der forcgaaet en vcrsentlig O»stiftning.Det lader tt'l. at der imellem den belgiske Konge ogKamrene berfler megen Hatmotiic. þÿ �Neppr er Ini
den mellem Frankrig og S ck w e< tz bleven bilagi. forend
dette sidste nu atter stueS af en lignende Strid
Oster rig, iser mcd Hensyn til dets saa meget st
stridte Asylret for politifle Forbrydere. L> benvise iovrigt
Leseraetil ncdcnstaacndc Sstivclse fra PrindS Mcticrnich
til Gesandten BombcllcS, som vermere ril oplyse dette.
Den af Hamb. Corresp. mcddeelte Efterretning . at
þÿ ��S�c�h�n�c�l�l�c�p�o�s�t�c�n�"var bleven overfalden as Re
vere, bliver > Preuss. Staat« Zeitnng gjendrcven so«
opdigtet.)

Belgien.
þÿ ��S�p�r�o�g�e�ti Kongens Tale," siger Emancipation. þÿ ��,�a�r

vcrrdigt og edelt! Kamrenes vil ikke vere det mintrc
Maatte end den konstitutionelle Monarks Tale bolde sig
indenfor visse Grcrndser, saa kan dog Intet oere mm
glcrdcligt og beroligende for Belgien, end hans ft,mo
dige, bestemte Erklering, at dersom Belgiens Rcttizb«
der og Interesser ikke flulde blive erkjcndte i Udlcindti
vil man her vide at opretholde dem med Mod og Sianl
hastighed. Standhaftighed altsaa. dersom Rctsertigbcd
lader sig opnaaet ved Underhandlinger, Mod, dersom
den flulde udeblive." þÿ �Kamrenes forst« Mede risn
allerede den Aand, der besjeler dem. Senatet begvnktc
strar med en meget tydelig Demonstration. Hidtil doote
Baron Stassart verct President i Senatet, uden at

Rogen havde vttrct sig urilstedS med hans Prcesidnim
men nu gjaldt det at give et BeviiS paa, hvor fasi man
bavtc befluttet at anste Luremburg og Limburg fer uat

flilleligc sta Belgien , bvorfor man bestutkctc at giore
en af Limburg valgt Senator den A5rc, at tilkienke
ham den forste Plads i Kammeret. Baron Scdicrocl.
Medlem for Rocrmondc valgtes med stor Ma>oritct NI

President. Den llidc Roocmber holdt Rcpresentanier
nev Kammer sit forste Mode. Hr. Rackem valgtes atter
til President, men det Cbaraktcrisiifle ved dette Kom
mer var Valget as den CommiSsion, der flulde gjerc Ut
kast til TakadrcSseo. Det traf Hr. Felir de Merete.
Forfatteren til den bckjendte þÿ ��S�s�t�i�v�c�l�s�etil Lord salmer
ston." og Hr. Dumortier, hvis Verk over de 21 llmk
ler har gjort Opsigt over hele Europa; disse tvende
fik te fleste Stemmer! blandt denne Commissions oorize
otte Medlemmer bemerkcdc man de Luremborgfle ?evu
kerede Metz og Polenus.
I det forste Mode foretoges ikke Andet, end disse

Valg. Den nvcvalgtc President takkede med nogle soo
Ord, da ban indtog sit Sede! derimod boldt Alders
presidentcn, Hr. Pirson, en kengerc Tale, da ban cocr

gav hiin Presidiet. Han gjorde opmcrrksom paa Lig
tigbcdcn as den soresiaaendc Session og udlod sig derpao

udforligcn angaacnde Forholdet til Holland. þÿ ��C�nai
de fem ftore Magters Bcfulvmegtigede sammensat Cen
ftrents," sagde han, »undcrsogcr begge Parters Kras

Kongen har hverken kunnet eller turdet sige dem. bocrict
Underhandlingerne ere rykkede 'stem; men han bar r'ogt
dem,

'
at Belgiens Rettigheder og Interesser ere den

eneste Rcttcsnocr for banS Politik, at de flulle vaielagc«
med Omhyggelighed og forsvares med Mod og Stan:

hastighed." Disse sidste Ord bleve beclt vel forstaacdc.
te virkede som et elcctrifl Slag; et tordnende, eensstem
mrgt BifaldSraab gjenlod fra Tribunerne og begge
Kamres Benke; Alle raabte: Leve Kongen! Havde blot

Armeen, havde blot hele den belgifle Ration oe'et til

stede; Kongen vilde da have scet dem reise sig som een

Mand þÿ �dog han veed Rok. Det, han sagde om ror

Armce, beviser, at han stoler paa den ; hvad lunke bam

denne dngtigc og i at anfore en Her saa erfarne lu#
ikke udrette i Spidsen for co saadau Her! Mcd <eioll

hcd og Sikkerhed kunne vi erindre det militairc »ror
om hans Ravn. Men jeg kroer ikke paa Krigen, idel

mindste oniker jeg den ikke. 18:12 ansaae jeg Krigen
nodvcndig og tilraadcde den, forst fordi jeg vilde, u

Belgierne, Offrcnc for Kong Vilhelm« snedige Pol""
flulde crbolde Fyldcstgsorelsc, og dernest, fordi tirntt
renten ikke havde behandlet oS mcd Retferdigbed. e er

snarere, fordi den lod sig bcherflcS af den Fordom. '
vi ikke fortjente Rctferdighed. Jeg meente. at >>un

atter burde udsende Revolutionens StrstSvogn mod en.

fordi den havde misforstaact vort Mandehold
vort Maadchold! thi vi vare ikke gaacde vidt »or. ">

I borde stemfor Alt have bemegtiget o« Maastricht .
den venstre Scheldcbredde. Dog, Himlen oere i'm

vor Fjendes overdrevne Fordringer have ladet os om >

Tid indtil Forholdene ere blevne heelt anderledes
veed Confercncen, at Intet af dens Medlemmer
vere Uorden og Lovloshcd mere fjendsk, end Rogc >

os; ven har .befluttet at revidere sin fvrste »lendc .
det er et stort Skridt fremad til Opnaaclsc at '
dighed; den har indscct, at man har at
Revolutionerne, maa gjore Ende paa alle
deSpotiflp Forholdsregler." ..».koem- Den Marflalk Gerard af Kamren,, som et iw

ligbcdsbeviiS for Indtagelsen as Citadellet , An ' .
voterede A5rcSkaardc er ferdig og lader .ci, >

at onike: den overgavc« til Udenrigsminister?




