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akapem6 emellan reöliserades s[lunC1&, 2ft UO:F'~· kl h f d ( 
upprättades; men i friga om bildandet af ett Landt- .rti Dr, vara e y 
bruksinstitut inom provinsen, gemenaamt for bAda diska truppens {erbil 
linen, bnn Komi1een r.ödigt att, innan fIlgan kunde att åtfölja ffr Tardivel 
hufvudsakligen behandlas, lÄt. .ktielistor cirkulera, dit han önskar föra ( 
till IJtrönande af huru stora tillg~ngar Föreningen föra sitt hemlands d 
1..nnde p~riikna, för att oetef16r bestämma storleken 
och beskaffenheten af den for sldant ändam&l nödisa koren för truppen. a 
Egendom. (Slnska Posten). först och {rämst 

-BLANDADE AMl\'EN. 
Thorvaldsr.ns em8ttvgand~ "id hans hem

komst till Daumarl:. 

hela tiden, 
återresan; vidare 
möter erlägga 10 
i måoade., ifrån 
till dess återkomst, 

• till hvardera för. 
vid hemkomsten. 

Mtn dessutom 
skild klausul, som 
varit att lÖk.. 
heler från aU fall. 

Thorvalds.n ankom den 17 sistl. på frasat
t.n Rota lill Köpenhamn. E an h.de daaen 
fömt, då fregatten mist {ör motvind kasta an'
kar i sundet vid Hornbeksbugten, mottagit den 
försla välkomsthelsniDgeD af det Danska lngfar
tyget lIDronDlDl Maria,n nom e.kom för sådant 

ål b k H I b snaror, och 
ända m gjort elt esö i e siog org, för att . d d k 
äIven derifrin medtaga p'51.gerare. Under för- ;'1 b e~~8 ~n omst, 
en. d Svenak och Fransk fhfg, och musik af or UD. It SIg att 
Skånskl Hussarmusikkorp.en aamt' hurraro!, osiyldlga, , som de. 
från åtskilliga från SVenska sidan medföljde k.: D stadga~ neml, 
småbåtar, hade Angfarlyget hegifvit .ig ut till f"~~;e haJaderer 
Rola och gjort en tur rundt kring fregatten, e l va 

, la den hestämda hvare,ter Thorvaldsen hedrat lngbåten med ett 
hes ök. nen 17 k1achn omkring 4 på efter. Till yttermera 

titet vid der.s 
middagen enkom fregatten på Köpenhamns redd mal.bariska 
mellan Tre kronor och Toldboden, På som-

vid återkomsten ma tid sllte sig en mängd bitar- med olika • 
karpser och samfund i rör.lse lör att skynda ingalunda ... ara 
ut till Rota; i detsamma den lörsta m u.ik- deras prestinnar 
blt.n, lom med en Vulkan i flaggan an- Europeiska qvinnor 

d • d sitt skinn, för att för e illdu3triföreningens tag, p.llerade Tal -
bodhommen, upphörde den diaills regniga vä- och Golconda, i 
derleken, och en praktfull regnMge Cramstei sand e lott, som 

Aline, på himlahvalfvet. I en nästan oö(verskådlig 
.träek. ldjde nu båt efter båt, många slaYc
kade med lör och blommor, de flesta med 
festhga flaggor, som all. förde emhlemer med 
hiinsyftwng på dagens .erskilda betydelse. Bland 
de... utmärkte sig förnämst en Neptun, hvil
ken fördes af en liten båt, hvars befålhafvare, 
en .jöQ!ficer, ledde flottiljen; en föreställande 
Minerva, med farger på hvi! grund, och hvil
ken, inrättad 80m en anlik. romersk proces
sionsfaua, fjenade sludentföreningen till hurvud
bIlner ; och af konstnärerna. f1'g~or synnerli
ga,t Thornld .. ns "~orgon,,, omgifven af hril
janta, mångfärgade dekoralioner på hvitt, "de 
trenne gratierni", "dea lyraspelande Amon> och 
en "Bellon.". Alla båtar, som icke hade större 
f1.gga, förde röda standarer med olika emble_ 
mer. Då alla dessa bå'. r under kling.nde 
spel från !t,killiba !lID,ik-kbrer, samlat sig 
kring fregatten, gin go Hrr Fr.und och Thiele, 
medlemmar af kOUsl .• hdemien, på en antikt 
dekorerad bli om hord pi. farlyget . o~h dl 
Th~rnld.en i detsamma ~islde sig, uppslöm
des eli entusiastiskt jubel. Under fullstämmigt 
musiklckompanjemang bIer derpå en af Prof. 
BeibfTg författad välkomit åni afsjungen, efter
följd af flerfaldigt upprepade hurrarop. Thor
vald. en tackade lör alnsen med många vänliga 
belsuinsar, och en mängd al flottiljens p ... a~ 

, 

Under 
holms innevånare 
borgare (III. 
nerhel) 2:0 
nar) och 3:0 
diater och 

• 
En 

sista uppträdena i 
s.kreter 
.. ämner bemälte; 
Thavenius. 
nid If ' någon 
alt liana, att det 
ket förut icke 

Uti Ty.ka 
litteratur- och 
det ~bekantal" 
bUe Ty •• och 
eget val oeh kallas II 

är ämnadt att 
af nämnda land, 
do. Det .kall 
tryckt text med 
100 af Ty.kland. 
rer, rårlattaro och 



lnader gammalt 
n, nedaväljde 
jfter barnet in-

Likarehjelp. 
n barnet hade 
et, gjorde han 
trumentets an
liggande, samt 
a, och andas 
ret . men tye
a eUer pll.ter 
lir. Länssty
emitterat Pa
falit efter om
;s Tidning). 

Via ClDställd 
d:navien. förd 
frln L iibeck, 
Ihg å 60 P3C
u:tar. Strump
Tt S ~dellpna
oing och vlr
I hVlrvid det
Imkzing 6,500 

Tid'Ci"g 'r.) 

.iden 31 Aug • 

. vid Tboms
d, ken.'ke eft 
nare Aren här 
,TiIl~ 5 3/4 :dell 
<ring 2000 .i1f
;a (Ich Bi.\: op~ 
eTil :'lälbYfI te, 
',klt , frJ~m8n
en. af fl.itadt 
p~fölnn. iiven 
len som hittat 
leten, ttt der
Duiom härs u
aUlling d !)ud
ch Anliqv.· A · 
• 
Veckoblad.) 

ter den länge 
ler do lednne 
il t vackra. da
n nrit .ärde
! t pl,t&ende 

gerare stego nu om bord pi tregalt.n, tör alt 
persunligeD komplimontera den stora konstnä
ren. Thor.aldsen. aflärd frln Ikeppet i dettas 
chefsslup salt. ".turligtvis heja flottan af bhar 
1ter i rör.he, och nu uppslod en regatta, 
som gar S •• nen en högst iDtreslant Iiflighet. 
P1 Toldboden mottogs Thorvaldsen af Kon
torenlråde! Hanlen i spetsen (ör lODslaka · 
d.miens ötriga profelsorer, samt hebades ar 
vol:.ten med militåriak honnör; då han var upp
stigen i den vagn, som hör väntade honom, 
blefvo h i slar"a i ett iSgonblick frånspända, 
ech vagnon gled nu, dragen af folkmanan, 
Amaliegatan uppför, öfver Amalienberg till 
CharIottenborg, leds'god af oupphörliga vivd
rop. Fönster, trapP'teg, vagnar, o. d. vorO 
uppfyllda med ~skådare hela vösen, som detta 
trinmft;g pas.erade. På "Kongens Ny torv" stad
nade folket, intilIdeu Thor .. aldsen visade sig 
p å Charlottenb0'l;S altan, då ett grönllöst och 
slutligt jubel iter helsade honom: lnnu Sam
ma ar,on motl0S Thornidle" af de i Itaden 
r istande unga konltnärer en lerskild helsning. 
I den botaniska t'ädgårdtn, vid hvill<en Thor
v, ldsens boning är belägen, h.de nemligen om· 
kring 150 artilter föraamlot Ii g, hvilkl, med 
f.cklor och en musikkorl" • Ipetsen, marsehe
raåe genom trädg&rden fram ueder hans fönster, 
der d •• fsjöngo en af Chrisli.n Winter förfat
t.d slng. Si I .. r ännU icke en Dlnlk man 
blif,i t a f si II folk firad och ärad. 

-
ORIGINELT KONTRAKT MELLA~ BAJA--

DERERNE OCH DERAS FÖREVISARE. 

Vi hafve förut i N:o 197 &( detta blad lem
nat läsaren en underrått.l,e om de I. k. Baja
d~rer eller Indianska dlDserskor, som för närva
rande nsa sig i Pari.. D. komma nu att re
u till London och der törn;s.1 pö Adolphi 
teatern, hvars Inlreprenör Hr Yalel a.kordor.t 
att få behllla dam i fjorton månader, emot en 
lumma af 5000 und sterling. De Pari,i,h 

förenade der< 
utkomna och 
Rhein.tein. pi 
den fantutisl 
Julllen; J o.el 
Hvarje livrä.o 
.kill. rgld., 
band. ar bO e 

OLe Bu 
Norrmäno' 

pI d.t hjort! 
iö dennes, il 
att dl,han ga 
af en aldln I 

de smlstädcr, 
,ter-Ri,öer o 
och TrolInds 
en .Idan "f.ir( 
en ator midda 
sitta ännu till 
oakt,dt ~Dgb , 
framt ick.e del 
iifvertala kapt( 
k.t tvifvel u 
flr se BuU i , 

En ' 
Ifrin ...... 

"id Ilamn All 
pI. ett tragiku 

• • • sIg In l en 
till den ändan 
Sit. arbetat 
lyckats bryta 
fltt upp bufv 
lonade tiljor 
uppskjuta. iii 
genom haDs e 
komma hvad 
ginde p;' deU 
pande om hj e 
pä gatan her( 
ändtJi!en Dle( 
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