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Alvorsfuld er vor Sorg, smertelig ei,
Trosligt blander sig Fryd saligl i Sorgen.
Saa, naar Vinteren llyer, yndige Mai!
t) væger Oiet din friskhlomstrende Morgen.
Thorvalds Aand er hos Gud! Iler har hans
Virket Danmaik til Glands, Livet til Giende;
Hist, Hist fra sit Stiivs fængslende Baand,
Kan han Skitinhedens Væld nærmere træde.

land

Saare betydningsfuldt Kunstnerens Aar
Sig ttdvikled; saa groer Spiren af Jorden,
Skiult i tykkeste Mulms laveste Kaar,
Til en Stamme saa Itfji stærk den er vorden.
Faders Armod han hjalp, Træ han udskar.
Af Kunstfalelsens Kraft hærdet mod Trykket;
Mange Snekker maaskee Rolgerne har,
Som dit harulige Værk, Thorvald! har smykket.

Og dog sprang han maaskee frem uf et Blod,
Som forherliget har Oldtids Idrætter;
Fædre vare maaskee Dine, hvis Mod
Tvang i Aserr.es Flok fnysende Jetter.
Olaf Paa var en Helt, Islandet fandt
Knap lians Mage: saa sk ion, stærk, uforfærdet;
Kiærligheden t i Kunst Olaf forbandt
Med Bedrift, og han hug blot ei nted Sværdet.

Oldtids Sagn i hans II . I Kniven ud.kar,
Paa de Bielker, som rundt smykkede Salen :
Fofnershane, som stred dejlig "og svar,
Odin som til sil Bord vinkede Valen
Men hvad havde Du sagt. herlige Paa!
Hvis Du her havde seet Kunstnerens Tuder?
Ilvis af Ællingens llaand Værker Du sane,
Atter leve Du vist troede Vaultinder.

Ham var Kunsten en Leg! let som en Leg,
Let som Kildernes Væld Vandet udoste;
Let, som Pigen pa » Mark binder en Neg,
Han Kunstgaaderne let, smilende Kiste.
Og dog Alvor saa dybt, dybt i lians Sind
Havde hygget sin st.irkthvælvede Bolig;
Medens venlige Smil pryded hans Kind;
Selv ved Lidenskabs Præg tænkende, rolig.

Nu, som her Ganymed strækker sin llaand
Til den lorst'ge Om. Drikken den vder,
Saa med himmelske Kraft styrkes din Aand,
Hist, hvor Engelen dig Velkommen byder.
Loven selv. paa din Grav har Du os sal,
Troskahsldven ! som Du Srhvveil/.erne salte;
Aldrig v order for dig Kiærlighed mat,
Du, som skienkle dit Land saadanne Skatte 1

Jason hente Du lod gyldene Skind,
Kunstklenodiet selv fandt Du med Ære.
I'iger staae ved din Grav. Taare paa Kind!
Du har Pigerne lært Gratier være.
Alexander! dit Tog kongeligt var;
Du til Babylon drog þÿ �hvad kan dig hindre?
Man da Danmark til Grav Thorvaldsen har,
Mon Trimnphtoget da viste sig mindre?

Kraftig var Du til sidst, lillig din Hu,
Kraftig Gnhhe ! det skal Sagerne sande.
Din Herakles sprang frem, kaldt i et Nu,
Som da Pallas forlod Jupiters Pande.
Æskulap I du til ham smiler ei meer þÿ �

Ak! hvi in.iinne du dig bort fra ham hille?
For ham Oinene brast, dunkle som Leer,
Straale lod han af Leer, Luther! dit Oie !

Evigheden dig nu rækker sil Kar,
Med Livskilden din Aand saligt forstærker;
Du, hvis Ansigt alt her Grundformen var
For den kibnlied, din llaand gav dine Værket !
Ei Kiærmindernes Blaa smiler os meer.
Mildt af Oinenes Blik. venlige, glade ;
Dine Kinder, ak, nu blege jeg seer,
Som dit lokkede Haars Lilieblade.

Ingen Sorg ved hans Grav! Ffyd ved hans Grav!
Ak! men Fryd som sig dog blander med Taaren.
Los fra Isen dig nu, Danemarks llav !
Pryd med Blomster din Skov, Siiilundl i Vaaren.
Smyk, Natur! dig til Fest! Stig af din Dunst!
Her var Thorvaldsens Hiem! K randsen du himle!
Af Naturen han friskt oste sin Kunst,
Vær da skibnnest du selv Kunstnerens Minde!

O e h I e n s el, lager.

HudenlattVsLe Gsterretntngcr.
KjebenHavn, den 17. April.

Hr Ploug har visse Ciendommeligheder i sine Be-
moerkninger og er stoerk og eonseqvent i sine Anvcndel-
ser as Peer Degns Logica. Forleden opfordrede Hr. P.
oS til at erklcrre vS om en Artikel i et tpdst Blad; vi
gave et fyldestgjorende Svar, men istedetfor at indlade
sig paa Sagen med den Alvor, som den krcrver, svarer
han som en Bajazzo med et SporgSmaal angaaende en
Trykfeil, som han i sin hoie BiiSdom i et af vore
aldre Blade har opdaget. Angaaende Sagen om de
svenfte Studenter forelægger han oS ligeledes et SporgS-

maal isiedetfor at svare. Troer han maaskee, at vi
mangle þÿ ��b�o�r�g�e�r�l�i�g�tMod" til at besvare bet V Det er
ligesaa lidt Tilfaldet her, som ved det sidste SporgS-
maal. Den danske Regiering þÿ ��s�v�c�r�r�m�e�r�"vistnok ikke for
Hr. PlougS skandinaviske Ideer eller med dem, der s« ni

phatisere med banS politiske Stråben i denne Henseende.
Flere Mand af Betydning iblandt oS, som hore til de
mcest afgjorte Medlemmer af Oppositionen, og hviS
Stemmer have ganske anden Bagt end Hr. PlougS,
have bestemt erklarct sig mod et skandinavisk Samfund,som har en politist TendentS. Det vilde derfor vare
den hoieste Grad af Svaghed, dersom den danske Regjc-
ring skulde þÿ ��f�o�r�t�r�i�n�l�i�gelske" hine politiske Bestrabelser-
Den kan ikke andet end vare imod samme, og den har
ogsaa ved sit Forbud mod det forst dannede Samsund
tilfulde viist, at den ikke kan og ikke ril bifalde saadanne
Tendentser. En anden Sag er det, naar Selskaber danne
sig, hvis Hensigt det er at bevirke en aandclig literair
Forbindelse med Nabolandene. Heri staaer den danfle Re-
gsering silkerlig ikke tilbage, men har viist, at den er
redebon til at understotte det, saaledeS som Tilfaldet
har varet med de standinaviske Naturforskere. Men
skjondt Regseringen ikke þÿ ��s�v�c�r�r�m�e�r�"for Hr. PlougS
standinavist-politiske Ideer, vare vi dog fuldeligen be>
folede til at udtale oS imod den uvardige og upassende
Maade, eller, for at bruge Hr. PlougS egne Ord, þÿ ��d�e�n
gammelstrandsse Beltalenhed", hvormed han havde ledsa-
get Anmeldelsen af Nyheden om Udsattelscn af de sven-
ske Studenters Ncise.

Bi .have afskrevet Hr. PlougS Bcmarkningcr ordret
for at man deraf kunde sec, hvorom egentlige« Talen var,
og for at Hr. Ploug ikke stulde have nogen Nytte af
paa sadvanlig BiiS at moderere sine oprindeligt brugte
Udtryk, naar han mcerkede, at han er i Knibe. Hvad
ri saaledeS have sagt, ligger sor Publieum, der er den
bedste Dommer til at afgjore, hvem der i Almindelig-
hed er den þÿ ��u�a�r�t�i�g�eog grove Polemiker", hvem der þÿ ��u�d�e�n
Anledning og uden Beviser skaanscllost overfalder" med
heist »ocrgaaende og krcrnkende Beskyldninger , uden at
give den skyldige OpreiSning , naar man godtgjor at
Beskyldningerne og Insinuationerne cre ugrundede. P u b l i-
(uiii kan bedst betomme , hvem der iscrr þÿ ��u�d�m�a�r�k�e�r
sig" eller hvem der paa alskens krernkende og laaucnde
Maade beflrcrber sig for at nedsatte sin Modstander,
stiondt þÿ ��m�a�nselv er kun et hoist ubetydeligt Basen".
Bi behove ikke at giorc oS stor Umage for at udhave
enkelte Gjenstande ester Personer; det er nu eengang
en antagen Tone hoS Hr. Ploug, som er sremhcr-
skynde ved enhver Sag , hvori han ikke er enig med
Andre. SaaledeS er det ogsaa Tilfaldet med Sagen
angaaende den nylig udkomne Plaeat af 27de Marts
betraffende Eftergivelsen af Landflattcn. En Forfatter
under Market þÿ�4 ��4har allerede igaar traffende udtalt
sig herom. þÿ �Forordning angaaende disse Eftergivelser
pleiede at lyde paa l Aar, men den sidste Forordning ly-
der kun paa et halvt Aar. Heraf tog nu Hr. Ploug
Anledning til paa en uvardig Maade at angribe Re-
gseringen, og uden al Hjemmel at forudscrtte, at Hen-
sigten er, ester Udlobct af det halve Aar 31te Decbr.
d. A., at lade Eftergivelsen for Fremtiden aldeles falde
bort. Uden at ncevne noget Blad ; »den i allermindste
Maade at betjene oS as nogetsomhelst Udtryk, hvorover
man i nogen Henseende' kunde sinde sig forncrrmet, havde
vi i vort LoverdagS-Rr. til narmere Oplysning anfort
Grunden, hvorfor Placaten denne Gang kun lyder
paa 5 Aar, hvoraf da enhver vil kunne see , at det
aldeleS ikte er Regeringens Hensigt efter
det pnngjeldcnbe HalvnnrS Udlob at begynde
med at vpkrerve disse 400,00(1 Rbd. sor det
nerste "Aar; men at Eftergivelsen skal ved-
blive. Hr. Ploug kom i saadan Forlegenhed over
denne simple og tydelige Oplysning, at han paa scrd-
vanlig BiiS faldt over oS , og dreiede op og ned paa
vore Ord, som han med en vardig Peer Degns Logik
tillcrgger en saadan Betydning, at han endelig, efter en
lang Sgvalder afOrd og intetsigende Deelamativner kom til
det Resultat, at man ikke kan lcrggenogenBcrgt paa den
givne Oplysning, hvorimod Hr. Ploug i sin Alviden-
hed netop flutter deraf, at Finantfernc just have paa-
tcrnkt den af ham opdigtede Opkrcrvning af de 4110,000
Rbd. Fra vor Side maae vi atter efter given Oplys-
ning aldeles benægte dette, men vi ere belavede paa,
at naar nu Hr. Ploug seer, at alle hanS Bestræbelser
i denne Sag strande, saa kunne vi maastee faae et nyt
Digt med pore Bogstaver at lcrse i þÿ ��F�c�e�d�r�e�l�"�,omtrent
som saa:

Hor du þÿ ��f�l�o�v�e�,ligegyldige danste Foll" þÿ �thi saa-
ledeS kalder Hr. Ploug dem, han ikke kan faae til
at dandse efter sin Trompet þÿ �det er mig, mig
Ploug, I have at takke for at disse 400,0it0 ikke
blive opkroevede, þÿ �hvad vil I allesammen vcrre med

Avertissements -Tidende.
«»dig«,.t of Bt. 1 VtetleafM.

Onsdagen den l? e April. 1«44.
Cd.rS þÿ ��E�l�e�p�h�a�n�t�h�u�d�"�,naar I ikke havde mig, som
med eller uden EderS Billie repræsenterer Eder og
taler EderS Sag, stjvndt I aldeles ikke gjor noget
for mig; thi hust vel paa, hvad jeg, Ploug, en-
gang for har sagt Eder i mit Blad den 22de Decb.
1843. 3 stulde bebreide Eder selv, at det er kom-
inet saa vidt: þÿ ��t�b�isom folket er, saa er detS
Regering".

Maastee kan mau ogsaa see heraf, hvem der fortjener
Navn af þÿ ��u�f�o�r�s�k�a�m�m�e�t�"�,enten Red. af denne Ti-
dende fordi han giver simpel crrlig Forklaring angaaende
Frdn. 27de MartS sivstlcden, eller Red. af þÿ ��F�c�e�d�r�e�l�.�"�,
fon, tillader sig at tiltale det danste Folk, som en Flot
uma'lende þÿ ��E�l�e�p�h�a�n�t�e�r�.�"

Vngtsbibct Eorvettcn þÿ ��N�a�j�a�d�e�n�"�,Eapt. Meyer,
ankom til Helsingor den l 3dc om Aftenen imellem Kl.
9 og 10, og saluterede i Gaar Morges Kl. 7.

Tborvaldsen Fra Berlin den lide dS. strives i
þÿ ��M�a�g�d�.Zeit." : Det bervcmnde Kunst - Academi har
fattet den Beflutning, til ?Ere for Thorvaldsen at
foranstalte en Sergefest i det hervcrrende Sangacademi.
Denne Sorgefest vil blive af eu ganste eiendonnnelig
Art. Flere hervcrrende Kunstnere ville derved optrcrde
i Chor i antik Costume sor at forherlige Thorvaldsens
Kunstner -Aand. Anordningen af Festen er overdragen
Professor Kopisch, der ogsaa har forfattet Digtet til
Festen. Da Mcndelssohn-Bartholry iovcrmorgen afrei-
s-r herfra til London, saa vil Musikeompositionen til
Ehvrene blioe overdraget en anden hervcrrende Tone-
kunstner. For flere Dage siden fandt allerede i en
hervcrrende Kunstnerforening en Sorgefest Sted til 2Ere
for Thorvaldsen; Architektcn Prof. Stier holdt ved
denne Lcilighed et udmærket smukt Foredrag til Hceder
for den forevigede Kunstncr-HeroS's Eftermcrle.

Lucile (Hrabn. Ifr. Grahn, hedder det fra Mai-
land i Joum. tien Debat, har nvlig forladt Mailand,
efter at have givet fyrgetyve Forestillinger med glim-
rende Udfald. AfstedSafteuen stjerukede bende en selv i
det for Kunst begeistrcde Italien sjelden Triumph. Hun
fremkaldtes 28 Gange og overostes med Blomster, Digte
og Krandse af et henrevet Publieum, der ved sit Bifald
viste hoor kjcrr hun var det, og hvormeget det beklager
at maatte miste hende.

Mstte Grahn begiver sig til London, hvor hun flal
give 24 Forestillinger i Drurylane Theatret.

(tfritst Rknyner. Denne SundhcdSprvfetS Fore-
stilling iaftcS gavcS for temmelig sparsomt HunS, for
et Antal af nogle og fyrgetyve Mennesker. Han aab-
nede ForelcrSningen med en Prolog, i hvilten han ud-
talte sin Forbittrelse over det lille Antal Tilhorere saa
eftertrykkelige« og saa lcrnge, at de ret levende kunde
scrtte sig tilbage i dereS Barndonistid, naar Lcrrercn eller
andre Foresatte revsede dereS Forseelser. Han fortalte
derpaa Tilhorerne i barsk, alvorlig Tone, hvorlunde han
var bemyndiget til at vise Enhver ud, der forstyrrede
Roligheden, og forsikkrede, at det vilde flee, en Forsik-
kring, som naturligviiS nedstemmede hele Forsamlingen.
Efter at have leest Noervcrrende og Fravoerende Terten,
opfordrede han dem, som ineente det godt med Sagen,
til at reise sig, en Opfordring, som da ogsaa fulgtes
af mere end 10 Mennesker. Efter endnu c» Gang at
have tilkastet Forsamlingen et Blik, der luede af In-
dignation, og som gav detS Udsender et temmelig tve-
tydigt Udseende, begyndte han ForelcrSuingcn med at
vise hvorledes selv en EbrisiuS , hvis han kom igjeu,
vilde blive korSfaestet anden Gang og ikke vilde kunne
bestaae for saadanne Folk som Hegel, Schelling o. s. v.,
fortalte derpaa, at. det ikke var nogen SkoleviiSdom,
han bragte, men den sande BiiSdom (.die tvabreste Wahr-
hcitk. Han omtalte, hvorledes Hartmann havde samme j
Mening som han, þÿ �men at denne Large var en gant- ;
mel Mand , der ikke kunde vptrcrde med den tilborlige ;
Fasthed. Det kunde ikke andet end gjore et hyggeligt
Indtryk paa de Forsamlede, da han fortalte, hvorledes
han havde hilset paa denne Lcrge: Lieber Brndcr osv.;
hvorledes ban traf denne ved Thcen, hvorlunde han
havde bevirket, at Prof. Hartmann paa ha»S Forestil-
ling havde ladet Thecn bcrre ud, og i dets Sted d.rkke
op med Hirsebcrr-Biin og Bagvark, og hvordan de til-
sidst fluttede et Forbund om at udbrede Lcrrcn. Efter
Beflrivclsen af denne vakkrc huuslige Seene forklarede
han, at Sygdommen ikke kom fra Gud, men fra Satan,
at Menneflenc selv vare Skyld deri, og derfor blere
de borte fra HanS FvrclcrSni.igcr. Mod Lcrgcknnsten
udtalte han sig flarpt og bestemt i de Oed: þÿ ��D�i�eMe-
dicinerey ist ein Ouaksalberthum" ; det var Noget, han
havde sagt Hahnemann, og det maatte Enbvkr vide, som
var Fjende af Sagen, at ban vilde vcrre ham þÿ ��e�i�n
arger Feind". Det kunde ikke andet end gloede Tilho-

rerne, da han sagde dem, at det ingenlunde var no-
gen Stoicisme, han bragte, men at det var þÿ ��t�i�n�eEpi-
curaerlehre" i cedel Forstand, at HanS Lcrre kun gik ud
paa Urinstinktets Inthronifation, en Forklaring, som han
fluttede med de Ord: þÿ ��K�o�mjeg ikke for at frelse Eder
saa kunde i kalde det en falfl Lcrre! SundhedSvrcrdi-
kanten opfordrede derpaa Publieum til at yttre sig, en
Opfordring, som fremkaldte en kort Indvending af en af
de Forsamlede, der dengang endnu ikke havde hort bvad
Ernst Mahner siden fortalte, at Piudar havde sagt.
Meget smukt beviste derpaa Hr. Mahner, hvorledes
Brcrndeoiucn var en Drik, der var kommen fra Hel-
vede; Enhver kunre jo overbevise sig derom ved at teende
Ild deri, og saa betragte alle de omgivende i denne
Belysning; han formanede derfor flarpt til at vogte sig
for Loegcrue, at de ikke fluide bringe Broendeviin i Me-
dicinen. FremhcroeS bor det flutteligen, hvorledes han
derpaa tiltalte Forse mlingen, i hvilken der var en no-
get oeldre Dame med de Ord: þÿ ��F�r�a�u�e�nund Madchen",
og sagde dem, hvad de kunde have godt af at hore, at
det kun var daarlig bevendt med dereS Skjonhed, thi
deres þÿ ��D�i�e�n�s�t�m�a�d�c�h�e�n�"beflocmmede dem i den Henseende,
og viste derpaa, hvorledes dareS Skjonbed forst da vilde
blive crgte, naar Rendeinstinctet og andre stige Instinkter
vaktcS hoS dem o. s. v.

Publieum vil nu selv kunne domme om denne Sund-
hedSprvphetS Fremtrcrden.

Skandinavisk IurlagScatnlvg. Under de ncrr
vcrrende Bestrcrbelser for at bringe en ncrrmere aande-

lig literair Forbindelse tilveie imellem de tre beflcrgtede
nordifle Folk er det af ikke liden Vigtighed, at man
med Lethed kan faae et Overblik over de Skrifter, der
udkomme HoS alle tre Folk, og i denne Henseende troe
vi at barde henlede Opmærksomheden paa den þÿ ��s�k�a�n�-
d in a viske ForlagScatalog", der udgives hoS Hr.
Boghandler Icrger og giver cn alpbabetifl Fortegnelse
over de i Danmark, Norge og Sverrig udkomne Skrif-
ter, og hvoraf i disse Dage Halvaargangen fra lste
Juli til 31te Dchr. 1843 er udkommen. Det flandi-
»avifle Selflab hos os har ogsaa indseet Nytten af en

saadan Catalog og har derfor taget >000 Eremplarer
af den.

I-ragter. Fra Rendoborg hedder det i þÿ ��H�d�l�S�t�i�d�.�":
Siden Skibsfartens Begyndelse have vi haot et bcty-
deligt Antal Skibe, men deriblandt kun faa Fragtsogere,
hvilke derfor ogsaa gik rafl af til nedenstaaende Frag-
ter fra indcnlandfle Havne:

1 8 fl. & 132 pr. net. Lcrst Byg til Antwerpen,
1 t»þÿ �18 fl. Se 102 pr. do. do. do. eller Fro til Holland,
43 fr. & 132 pr. 30 Hectol. Hvede til Nordfrankrig,
14sþÿ �14< 3>l pr. Ton Oliekager til Ost England,
17« pr. Ton. Been til do.
Nogle saa gik videre til Ostcrsoen paa Avanture,

da de, i Haab om der at trcrffe bedre Fragter, ikke
vilde indlade flg paa disse Noteringer.

Danfle Skibe ere ogsaa meget sogte, men der er ikke
mange at faae, saa at man sorgscveS bar budt 3 s &

10g for Byg til London, og 3 s Se 102 sor Hvede til
Steenkulshavne.

Ildlos. Igaar MorgeS Klokken benved S, beddcr
det fra Roeskilde i ByenS Avis, udbrod Ild i den tat
ved Mollchufene beliggende, Hr. Haucrberg tilhoiende,
bollandfle Molle, som afbroendte aldeleS. En lige »p
til Beirmollen beliggende Hestemolle blev ved Brand
corpfetS Anstrcrngelie reddet. Efter Forlydende flal
Ilden vcrre opkommen ved en Snedker, som arbeidede
paa Mollen og som bavde kort for IldenS Udbrud
varmet Liim; ban er desaarfag forelobigen bleven be-
lagt med Arrest.

Jernbaner. Jernbanerne have i den senere Tid
vakt en Interesse, som vvergaaer al Forventning. þÿ ��H�a�m�-
burger neue Zeitung" beretter saaledeS igaar, at der er

tegnet Actier ttl et Antal af omtrdnt 3 3 Millioner
T hal er til den projecterede Bane imellem Crln og
Erefcldt, medens Bekostningen ikkun er calciileret til
2,400,000 Thalcr. En saa stor Interesse, som saavel
ved dette som saa mange andre lignende Forktagender
har viist sig, maae naturligviiS forundre mange, men
undersoger man hvorledes den ved de mange Jernbaners
Anlcrggelfe vundne Erfaring, og derunder gjorte Forbe-
dringer, bave forandret saadanne Eetrepriscr fra rene
Spcculationer til Foretagender, som kunne grundes paa
en solid BaflS, da bliver det mindre paafaldende, at

Capitalisterne paa cn Tid da Pengemarkederne ere over-

fvommcde med Eapitalcr, benytte en faa god og gavn-
lig Leilighcd til deres Anvendelse, som saadanne Fore-
tagender frembyde. Det er nu ikke mere end omtrent

13£ Aar siden at Banen imellem Liverpool og Man-
chester blev aabnet, og faa Aar siden at Jernbanerne bleve
indsorte i Tydflland. Bed Anlaggelsen as Banen imellem




