
vo. 
vid deu lid, d~ han org,f 

Vidare förklarade W., att, 
'iner vid 1835 ~tS .Iut för 
, icke vor o tillräckliga för 
~ar, hade likväl Fi.er rijr 
mottagit .så Slora förskOlter, 
n.t lcmna dIt liineförskott , 
l till V.lerius utgihit. 

fanns rörd <lf MiddelldorIf, men al1äkningsbokr-1l 10r livar fjortonde dag ulloll
föl"C"g!!ude B.ren till 1830 eller änuu lållgrc tillbaka, endast 8 sk. bko. 33:c] 
had~ icke återfUlmils bland de handLiugar, Lngerlöf! Vitalis 
filerfört från Tiut!fS stel"bhus, och hvilka bcstodo blott! _"""-,-__ -:--::-_-:~ 
af anordllingar, blt~ f Jiån lull:styrclsen, peusionsbref! I Bergs och nertS Bukl 
och en dltposilionsbok. Men uppbönhjurn.'\ len rör t5.ng pli 
inkommau.de tuHkanm~:lr~n ~itsor<ladc.' at~ l\liddt!l:~lo~·ff PANORAJlI 
b5s0lU \VlIlrOth UPpgIfYlt, for den sk.fte\lS mcil f:ller, 
liksom denne sednara ofta fört jurnalen !ör Imska HO 
trilfiken. 

J ustitireombuu.smmmcll bortgick. 
• (Fol'ts . fi\ljn) 

• 
ThorwoJdsen, som denna var ämnat göra ett 

l, {"rklarade ,ig ' blott af 
l(,:a hört, aU denne,., p å sätt 
f \'Vinroth fått anstånd med 
vande. b:rsök i Danmark, har, i anseende t.ll den kAlla 

j inrolh tilllörene pRstRtt Jn f la v~dcrhk som råder både l Italien och Norden, 
sörskontorelS indragning 1815 beslutit att tills vidar~ iDlhälla dCDlla resa. Aka
{ttande till Uppbördskolltoret, drmiea St. Luca i Rom liar, till crkåDsla' for 
In oordning nödvå"nuio"t mast d t k ., o o ylt,'g. en s ore onsloarcns r"~auganga oegeoD 
haren och Konlrollören skiftl'- ' 

bemödanden for denna ;nraltnJngs bå~la, 6fver :1blandnt sig .i hvarandrils he-
pgift bestreds arM. t men upp- hODom låtit slå en gt:ldlllcdalj, som tillstäHdu 
ed pftst3endc iltt M, hela fla- hODom den 29 Aplil. DeD försläller på ena 
'nOllen för lnkommande Tull- SIdan den neli6e Lucas, efter en hasreHef af 

En sju alnars 13.ng vue af 
sjön, i gentilt j,tui, 3 Rd 

Af trycket har utkom 
Bokhandel (btork)Tk.brink: 

Ny Lag-
Andra Häftet. illh3.l1alldtl 
Lag, h., 4: :i:,! bko. 
-~ ~-----

I TÖl'lIqvisis & 
\Storkyrkbrinkt:ll Nr 9), i 
31 sk. hko, 

N.v Lag-Samli 
:innehålhmdt· J andds-BaH 

nOll skulle framhafvas. Emed- f> l d (l d Thorn.ldsea, slmt har p~ (en an I'a o J'1iID e l Deleen. ande veckorapportelI for den . {( Comp. 
la rapport skulle vi,:,:! en lIpp- iuskrift: A {herto TlwTJvaLd,,>cn ~t..'lltplorl ctle-, ~;t: 
jO Hdr, för hvilken lihi:iJ It!- berrimo soda/i bene nun:nli. h.~.\.. dl'cret· 

Finers död till ett betydligt academ;lE fI1DCCCXXXVII, Eu s.d.n ut
l·oth yjdhöll, att poletter rör märkeIse, alt denaa akademi Hilit eukom pre!Jl", 

'I 

ceh att l:ppbördcll i :lila fall l aS ltdr, Udden, inkallad, "pp en medalj till en kon,tnärs ära, och ti l pa kö-
III JIlj5H~~it sig om . dntl!m, pet en utlänoings , har åunu lEj hl.fvit nåson be- I 

u,an tvif,'cl )Hlde afseellde vi!'=ad. 
den II fl!>.'! if n:-t, Il vilke t ock ."'"'!=".c'.'''ZC'=.c 

~cko-uppgirlen för den 17 
~.- -_.-

med fbrllBllamlet. Udd n t 

yarit bistn;tmnde veckorap
an menal, förklarade, efter 
ppmäl'kSil nt der3, :! tt vid in
Finers död, den 20:de !\lars, 
~ Kontrollören l\Iid<.lendorITs 
j!'"mans 18,000 R:dr, och alt 
t:nd?~:fr, dc. s i.sla (hgorne _dcr 

AN~L~LlJ~ RESANDJO den 24 Maj, 

Studeranden Nystcdt, Ups:.b, 1\1' 20 lJödgl'iifvar .. 
'rränd; Handlanden Lenngren, L"pS<tla, k;illaren Soni
ges \Vapen; GrosshancHaren L?thma.n, Celle,. B~rg
stralska huset· ){alld lamlcn Non"we.lcr, Helfnnglors, 
och Konsnl Sterky, Petersburg, Hotd Gal'lli j Hand
landen Holm, Upsala, och Grelve Hamilton, \Vcst
tn~nbnf1. "\ir in StildsSmec1if',':tt.111. 

uti Kongl. Veten,>kaps-A~ 
dess allm~·.l1a s,lmmalltrd'd 
s~s lIr J. O. \V Wn, Erk 

ut·mIt \·:;ckra, p:,ss.mde .il 
lar, FöllslerdYlh)f m, m., 
Stork)Tkbrinken. 

lU,ut och 
"00 ' , - st., tliversl! sorter, m, 
li!Jt god t pris, uti Kl")ddb 
11msgatan. 

- • 


