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Forsende«, ifølge kongelig allernnådigst Tilladelse, med posten saavel i Danmark som i Herrugdommerne. i!
il!Dkrivels. til Statsgjeldsdireetione«

(indgiven af herværende Obligationshavere).

Til den kongelige Direction for StatSgjelden og det synkende Fond.
S&d Hoved-Obligationen af det engelske 3 pCt. Laan af 8de Juni 1825, udstedt af Hs. Mas. Kongen igfennem
Directioncn for StatSgjelden og det synkende Fond til Th. TPilfon & <Lo. for Lst. 5,500,000 var det fastsat , at

der aarligeu skulde opkjobeS Special- Obligationer af bemeldte Laan for i det mindste i pCt. af den ommeldte

Capital ligesom ogsaa for de accumulcrede Renter af de saaledcs opkjobte Obligationer. Da der hidtil allerede

ere opkjobte Obligationer til Belob af Lst. 000,000, udgjor den til Amortissationen bestemte Sum i Aaret 1833

Lst. 47,300.
Den nye under 15de Dccbr. 1837 til XX. M. Rvrhschild & Sønner udstedte Hovedobligation for Lst.

4,340,000 maa derimod efter Ordene synes at medfore, at til Opkjobet af Obligationerne herefter kun stal an-

vendes i der mindste 4 pCt. af Lst. 4,840,000 og de accumulcrede Renter af de fra nu af indkjodte Obligationer.
Men som Folge heraf ville Creditorerne ikke have nogen Garanti for , at der nu vil anvendes mere end Lst.
24,200 til Amortisationen, ellcr at der ikke fremdeles vil finde en betydelig Forstjcl Sted med Hensyn til denne,

sammenlignet med hvad den i OvercenSstemmclse med Contractcn af 8de Juni 1825 er stipuleret til.

Da en saadan Forandring naturligviis vilde udscette Obligationscierne for et ikke ubetydeligt Tab i Frem-
tiden, saa vil den hoie Direction finde det naturligt, at Undertegnede, Eiere af Special -Obligationer af bemeldte

Laan, herved tage sig den Frihed at forcsporge, hvorledes den nye Hovcdobligation i denne Henseende er at for-
stase, og navnligcn , vm ikke Amortissationen fremdeles hvert kommende Aar stal vedblive at vcrre saalcdes, som
den er bestemt i Hovedobligationen af 8de Juni 1825, at nemlig, hvad der as Lst. 192,500 ikke stal anvendes til

Forrentning af de uindleste Obligationer, anvendes til Laancts Amortissation.
Vi antage, at en beroligende Meddelelse i forncrvnte Henseende udfordres for at kunne efterkomme den hoie

DirectionS Opfordring til Ombytning af Spceial-Obligationerne, og formene, at Directioncn for StatSgjelden og

det synkende Fond v l finde sig foranlediget til at bevirke en allerheieste Resolution, der i denne Henseende vilde

afgive den Garanti, som Creditorerne nu troe at savne, og for hvis henfigtssvarende Bekjendtgjorelse den hoie
Direction sorhaabcntlig vil drage Omsorg.

Vi ville endnu tillade os at henstille som noget scerdeles onsteligt, at den Foranstaltning herefter blev

truffen, at den Anmeldelse i London Gazette af de Obligationer , som halvaarligt indkjobes, herefter maatte i

Overscrttelse meddeles i Collegialtidendcn eller et andet Blad, som den hoie Direction hertil maatte finde passende.
Kjobenhavn den 10de September 1833.

Underdanigst
(Underflrifternc)

Den heie Direktions ærcve Svar bedes afgivet til medundcrtegnede $. Ctitein, Generalconsul.
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RyhedS Post.

jsbenhavn, den I2le September 1838. Slevigsse Sræn-

der. Udfaldet af Afstemningen over Udkastet til et Patent in-

deholdcnde nærmere Bestemmelser af de Omkostninger , som ifolge

z 8« af Frdn. 15 Mai 1834 om Provindsialstændcrncs Indretning
i Hertugdsmmet SlcSoig flulle reporteres, rar, at Forsamlingen
med 40 Stemmer erklærede, at der ikke vilde rccre Noget at er-

indre imod Patentets Udstedelse i Almindelighed. Dog bestuttete
den at andrage paa: 1) at Stændertidendcn vel ogsaa i Fremtiden
stnlde udkomme saavel paa danff som paa tydik (32 Gemmer der-

for) ; men at 2) ten danske Tidendes Udgivelse for Fremtiden
ganske maatte affoadrcS fra den tydske, og enhver Hindring bort-

ryddes for Sidstn-rrntcS skyndsomste Udgivelse og muligste Hen-
figtsmæssighcd (med 32 Stemmer); 3) at de ved Steenderforsam-

Ungen foranledigede Omkostninger for Lys, Brændsel, Skriocmate-

rialicr, Eopialier, Budlon, samt Omkostningerne for Tidendernes

Trykning og Udgivelse, maatte reporteres og tilvejebringes ligesom
de ovrize Stænderomkostninger (38 Stemmer); 4) at alle ved

Stænderinstitutioncn foraarsagede Omkostninger forffudsviis maatte

udredes af den kongl. Kasse (ccnstcmmigt); S) at disse Omkost-

magers Bclvb hver Gang maatte rcpartcrcs efter den red Palen-
tet as 31 Octobcr 1837 for de ved de Deputeredes Balg, Reiscr
og Diæter foraarsagede Omkostninger provisorisk sanktionerede
Maalestok (med 31 Stemmer) ; 6) at de med Hensyn til Steen-

dertidenden fornvtne ockoncmifle Forholdsregler maatte, i Over-

censstemmclse med Grev Revenilorvs Amendcment, saafremt
de med Tidenden forbundne Omkostninger ogsaa skulle reporteres,
tilligemed Tidendens Distribution ooerdrazcs til Præsidenten (38

Stem.); 7) at der maatte forelægges enhver Stænderforsamling
en Beregning med fornodne Bilag over Omkostningerne red den

forcgaaende (eeastcmmigt). I det femogtredives Mode den

3die August, anmeldte prersidenren, ar der rar indkommet: en

Petition fra Iurgen INgyen i Sondcrborg cm Stændcrforsam-
Ungens Bistand til , ar ham cg hans Medrehdcre maatte ndcs en

Erstatning for den dem i Aaret 1807 for Krigserklæringen af
Fjenden revcde Eicndom, af det Fond, som dannedes red Condem-

nerivzen af den dengang i Landet værende cnzelste Privatejendom.

Dcrpaa foretoges ifolge Dagsordenen forst nogle (tø af Udkastet til
en Forordning, angaaendc Toldvæsenet paa Grændfen af Inllond
og Hcrtuzdommct Slesvig, og dernæst Deputeret Henningsens
Propofition om den slesvigske og den holstenske Stænderforsamlings
Forening, til forclobig Behandling. þÿ �I det 36de Nkode bl.v

ifolge Dagsordenen forst Udkastet til en Forordning om Toldvæ-

senet paa den jvdfle Toldgræntsc, og dernæst de trende af de De-

putcrede Korenzen fra Lilholt og Petersen gjorte Proposttioner
om Sprogforholdcne i Hcrluzdommet Slesvigs nordlige Dele en-

deligen diskuterede. þÿ �I det 37de N7ode, som holdtes den ?de

August, anmeldte præsidenten, at ifolge en Meddelelse af den

kongelige Eommissarius vilde nærværende Diæt i det hoicste
blive forlænget 4 Dage, og at samme altsaa maatte stut-
tes den 25de August. þÿ �Det 38ce Mode, den 9de August,
De Deputerede Scorm, pnndsen af Augustenborg, Ham-
kens, Hensen, Rehder, Ahleseld og endnu nogle andre af For-
samlingens Medlemmer erklærede, at ville hare sig et Minoritets-
votum forbeholdt, i Anledning as den af Deputeret Korenzen fra

Lilholt gjorte Proposition om det danske Sprogs Zndferclse som
Retssprog i Hertugdsmmet SlcSrigS nordlige Deel. Deputeret
Korenzen fra Haderslev bemærkede derimod: at ifolge Forardnia-
gen af 15 Mai 1834 tor et Minoritetsvotum kun indgives ved

de kongelige, ikke ved de private Propositioner, hvorfor han prote-

sterer imod det her reserverede MinoritetSvotum. præsidenten
indrendte herimod: at Forordningen taler rigtignok kun om Mi-

nvritctsvotum ved kongl. Proposilioner, men han finder heller ikke

Noget i fammc, som forbyder Minoritetsvota red Privatxroposi-
tioncr ; de ere ogsaa ovcrecnsstemmcnde med Sageas Natur , nyt-

lige og almindelig Regel. Det er ikke i Forsamlingens Interesse,
ecnsidigen at foredrage Hz. Majestæt Kongen Majoriteternes Me-

ninger og Grunde, og at fordolge Allcrhoistsamme, hvad der taler

derimod, og i Forsamlingen er foredraget derimod. Den nærmeste
Analogi findes i kollegiernes Forestillinger og Betænkninger,
hvorved det er almindelig Regel, at selv et enkelt Medlem tor fo-

redrage de Grunde, red hvilke samme har motiveret sit afvigende
Botum. Ellers vilde der ogsaa fradrages Minoriteten Noget,
hvcrtil den har en naturlig Ret. Af det modsatte Princip vilde

Folgcn blive, at Minoriteten sogte en anden 3>ci, for at bringe
sine Anskuelser for Thronen. HS. D. Hertugen as Augusten-
borg bemærkede : at det samme Tilfælde var allerede forekommet
i forrige Diæt red Pressesagen og ved Sagen om Stæntersor-
handlingernes Offentlighed, og han kan ikke indfee, hvorledes der.

nu kan negles Minoriteten en Ret, der dengang indremmedes,

samme; og hvilken Grund er derfor, i den allerunderdanigste Bc-

tænkning ikke al sige HS. Majestæt Kongen , hvad Minoriteten

har indrenit imod Majoritetens Anskuelser? Jgjenncm den kongl.
Commissarius og Slændcrtidenden vil han jo dog erfare tet. Der

svncs herved at herske en Frygt for, at Kongen skulde lægge mere

Bægt paa Minoritetens end paa Majoritetens Grunde. Deputeret
Korenzen svarede hcrxaa: al hvad der er skcet i forrige Diæt,
kan her ikke komme i Betragtning, da det er Stænderforsamlingens
Pligt, at forandre det, som i tidligere lignende Tilfælde har været

lovstridigt. Han beraaber sig paa Eremplcr af Stænderforsamlin-
gerne i Viborg og Rocskilde, hvor der strengt er holdt over, at

der kun afgives et MinoritetSvotum ved de kongelige , ikke ved de

private Propositioner. Om nu ogsaa hine Forsamlingers Frem-
ganzsmaade ikke kan være nogen Rettesnor for ten fleSvigske, saa
synes den ham dog, for saaridt der hersker Tvivl over den Gjen-

stand, at være en Autoritet, som ikke er at ringeagte. Mange af
Forsamlingens Medlemmer tvivle vistnok paa, at Frcmgangsmaa-
ten i den fcrrige Diæt rar lovmæssig. þÿ �62 af den »Urgerede
Forordning taler udtrykkeligcn for hans Mening; der tales i samme
om kongl. Propositioner, og bestemmes, at naar Hs. Majestæt

forlanger Stænderforsamlingens Raad over nogen Gjcnstand, da

skal den Mening foredrages ham, for hvilken Medlemmernes

Flecrtal har erklæret sig; men Han onffer ogsaa at vide, hvcrle-
dcS den mulige Minoritet betragter Sagen. I den folgcndc , hvor.
Talen er om Priratxropositioner, staacr der ikke et Ord om Mi-

noritctcn, og dette er elcne tilstrækkeligt til at begrunde hans
M.ning. Thi hvis det rar hans Majestæt Kongens Billie, ogsaa
her at erfare Minoritetens Mening, faa vilde et stigt Forlangende
nok være blevet udtrykt. Den af Præsidenten som Analogi an-

sorte Sammenligning med Stænderforsamlingen og et kongeligt
kollegium passer saa aldeles ikke, at han noppe veed, hvad han stal
sige dertil. Han vil ikke ansces som Medlem af noget kongeligt
Eollcgium. Da det her handler sig cm , at Stænderforsamlingen
foredrager Hs. Majestæt en Bon, og da Forsamlingen, »aar det
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femmer an paa at tale i Landets Navn, bestaaer i Majoriteten, saa fan

det iffe falde samme ind, tillige at bede om, at HS. Majestæt ikke

ril indlade sig paa Majoritetens Mening. Det vilde svække An-

dragcndcts Birkning, og SIlrnderfvrsamlingen har allerede oplevet

Folgcrne af en flig Forkecrthed. Bed Petitionen om Stænderfor-

handlingernes Offentlighed tilstedtes der en Minoritetsbetænkning,

eg da er der i den kgl. Kundgjerelse af 12 Mai sagt, at man

paa Grund as denne Forsamlingens Minoritetsrncning ikke kunde

bevilge Bcgjivringen. Dette Ercmpcl maa overtyde om, hvor flade-

lig og farlig dette Princips Opretholdelse er for Folkcrepraescn-
kationen. Naar Minoriteten vil have sin Lnfluclsc forebragt , da

staacr det den frit, at gjorc dette privalim, men ikke som en

Deel af Stænderforsamlingen. Dette vilde vcere upolitifl og far-

ligt og Stænderforsamlingen vilde paa denne Maade tilintetgjore

sin egen Selvstændighed, prersidencen salte dernæst under Af-

stemning, om der kunde optages et Minoritetsvotum i den al-

Icrunderdanigste B-tænkning over den betegnede Sag. þÿ �hvil-
ket Forsamlingen bekræftede med afgjort Majoritet. þÿ �Hertu-
gen af Augustenborg yttrcde dernæst, om det ikke kunde ta-

gcS tik Protocol, at dette for Fremtiden fluide gjelde som al-

mindelig Regel. þÿ �prersidenten bemærkede derover , at ocn De-

pulcrcbc for Haderslev havde missorstaaet ham, som om han havde
tilkjcndt Forsamlingen Ret til at interpretere Forordningen for at

kunne folge og anvende den. Her er nu igjen et enkelt Tilfælde,

og i hvert enkelt Tilfælde af denne SlagS vil Forsamlingen igjen

maatte decidere. Men Forsamlingen er ikke befeict til at opstille
en almindelig Regel for, hvorledes Forordningen flal interpreteres.

Derpaa blev ifolge Dagsordenen den forelobige Forhandling over

Udkastet til en Tyendeanordning fortsat. þÿ �Det 39to Mode den

10de Aug., aabnede prersidenten med den Anmeldelse, at der

var indkommen en til ham stilct Skrivelse fra IS Borgere og

Jndvaanere i Sonderborg, hvori disse modsige et i Stænderforsam-

lingen omtalt Rngte, om Maaden, hvorpaa den, fra Sonoerborg
til Stænderforsamlingen indsendte Petition om Skattcbevillingsret-
ten og om den flcsvigfle og holstenfle Stænderforsamlings Forening,
var kommen istand, og yttre det Onfle, at deres Skrivelses Ind-

hold maatte blive Stænderforsamlingen mcddeell. Han bemærkede,
at denne Skrivelse vilde blive udlagt til Forsamlingens Medlem-

mers Eftersyn. Ifolge Dagsordenen fortsattes nu den foreledige

Forhandling over Udkastet til en Tyendeforordning, som ligeledes
fortsattes i det 40de og 4kde Mode den 13de og I4dc August.

Maleren M. R-rbye og Medailleur C. Christensen erc d.

27de f. M. ccnstemmig blevne optagne til Medlemmer af det kgl.

Acadcmi for de fljonne Kvaster. De af Konstncrne i denne Anlcd-

ning indsendte R.ceptionS-Arbecder ere af Txevbyt et Genremaleri

(en Deel Tyrker forsamlede udenfor et CaffehuuS i Nærheden af

Earavancbrocn ved Smyrna) og af Chrisien>en en Medaille, der

af Acadcmict var blevet ham overdraget at udsere i Anledning af

Thorvaldsens Hjemkomst. Denne ester alle Kyndiges Dom

mesterligt udferte Medailles sergeligc Skjæbnc, idet den veo Hærd-

ningcn er bleven aldeles edelagt, er tidligere bleven omtalt i et an-

det Blad.

Hvor Helsingorsaviscn kan komme til at udsætte Noget paa

KjebeahavnSposten, synes den at sinde en egen selvbehagelig Forneielse
i at udhæve det, fljendt dette ikke er let at indsee, hvilken Interesse det

kan have for dcnS Læsere, at der har staact en urigtig Efterretning
i Kbhxostcn, som denne derhos selv har berigtiget. Bi sigte her-

ved til en Bemærkning i Helsingersaviscn om vor Efterretning om
de Herrer Hoppe og Zzenzons Udnævnelse til Stændervcputerede,
som KjebcnhavnSpostcn strar berigtigede, da det kom til vor Kund-

flab, at vi havde stilet; HelsingerSavisen mener nu, at vi burde

have gjort Undskyldning, og sammenstiller denne Fcil med denS

tankclesc og urigtige Referat af Stændertidcndcn om Udfaldet af
OffentsighedSsagcn i den jydfle Stænderforsamling, hvor den for-
talte sine Læsere, at der var bleven nedsat Committee. Bi beklage
Hclsingersavisen, dersom den virkelig ikke flulde være i Stand til

al fljclnc imellem den Fcil, at flrive urigtigt af efter Stændcrti-

dendcn, der nu, for at formindfle HclsingorSavistne Feil, flal være

þÿ ��m�i�n�d�r�erigtig redigeret" , og den Fcil , at mon efter en urigtig
Meddelelse, som havde hoi Grad af Sandsnnlighcd for sig, og som
derhoS i de Dage var ganfle almindelig, optager en fejlagtig Ef-

terrctning; i det ene Tilfælde behovcde Rcdaclcurcn af HclsingorS-
avistn blot at have brugt sine ZZine rigtigt, i det andet Tilfælde

havde vi forhert os hos dem, vi troede vare riglig underrettede;

til Kilderne var det os en Umulighed at gaae. Hclsingersavisen
synes i dette Tilfælde recnt at have forglemt vor Journalistiks
Forhold til de officielle Kildcr.

Usriss Administration.

Maris bliver efterhaanden en fljen, og hvad Ingen flulde have

troet, eu rcenlig Stad; til begge Dele hore endnu Tid og Penge,
men der arbeides i det Mindste derpaa og for del meste paa en

fornuftig Maade. De vigtigste nye Forbedringer ere Opforeisen

af undcrjordiflc Canaler til BandetS Afled, Anlæg af Trottoircr

langs med Husene, hvilket for IS Aar siden syntes at være en

ganfle umulig Sag, men nu er det halv udfort. Brolægningens

hvælvede Opheiclse i Midten , QvaierneS Udvidelse og dcrcS Be-

plantning med Træcr, Anlæg af nye Landingspl-dse ved Floden,
Gadernes Udvidelse og hydraulifle Arbcidcr. As de Summer, der

ere blerne anvendte paa enhver af disse Gjcnstande , kan man

gjore sig et Begreb om Storrelstn af de Forandringer, der fore-

gaacr med Staden, f. Er. i det sidste Regnflabsaar cedcrcde Sta-

den 2,369,071 FrS. for Udvidelsen af Gader og offentlige Pladsc,
derunder er Quaicrnes Udvidelse ikke med indbefattet, der have ko-

stct uhyre Summer, st Er. Quai de la Greve, der blev færdig ;

Foraarct, flal have kostet 850.000 FrS.; Quai de St. Paul,

hvorpaa der endnu boggcS, koster 1S3.000 FrS. ; Quai de l'Ecole

koster 352,000 FrS. Det vil vel vare længe endnu, forend Ga-

dcrne i det Indre af Staden ere blevne nogenlunde ordnede og

passable for Kjorcnde, thi Husenes store Soliditet gjor, at de

meget langsomt forfalde. Staden tillader aldrig en stor Rcpara-

tion af en Facade, uden at denne rykkes tilbage i den Linie, som
Gaden ester den definitive Plan flal indtage; det paa denne Maade

for Gaden rundne Terrain, bliver betalt af Staden, hvilket aarlig

koster ten omtrent 300,000 Frs. For at afhjclxc Mangelen paa

Band, anlægges 1600 nye Brende, og i det sidste Aar er dertil

og til de dermed forbundne Aflebscanaler udgivet 1,300,000 Frs.

Alle disse og en Mængde lignende Arbejder ere overordentligt vel-

gjercnde Foretagender, og maae have den gunstigste Indflydelse paa




