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Tirsdagen

Udenlandsk.
(As Borsenh, og Hamb. Eorresp.)

Italien.
Den 4»e Juli var »er Opstand ! Pontecoevo. (udi

rn nuvoeiende svenske Konge« foerige Fyrstendomm«) ,
71 onn«li« Øifad mon i n dfl n f f #f i n p rt oof i tn n fPc

n nuvcerenve |ocnfTf Ronged foirige »
pavelig Stad. men indstultet i del neapolitanske

Gibeet. Byen« hele Midicinalvoelen . nemlig Ooclo-
ren, Barbe,eeen og Apoihekeren stode i Epidsen for
Opeorerne, ©, kaldt« den neqpolilonfke Milit« til
Hjclp med en vi« HooSing Cafella og fordrrv
Gouverneuren.

Oen ki'e udbrod et Opror i Beneornt. Z Polikie«
folSater, bleve myrdede paa Nadrnz de »vrige 3o
»kirr 4o . Ser udgjorde Befoe ningen , trak d»m tilbage
ril Slottet. Oprorernr, 7000 i Tallet os den rudet«
ste Folkcclasse , drev« omkring med den irefarvede
Fahne under rn visVelianke« en Krigerommi«soirS
Kommando, de, havde spillet Fallit. O-legaken
rnaartr vige sor Overmagten og forlod Beneornt den
Ilte, tfti at have nedlagt en formelig P.otest.
Kit lette Ryttelie stukted« en militaie Eapikulation
med V e l i o n t e. E kebispen og Cardinal Kpinurri
»lstog Op'oeerne« B'gioering cm ol saa, el Tedeum
osssunzrl. Veliante begao sig til Neapel sor ol
ansoge om Beneornt moaltr blive indlrmmet i del
rcopclitonske Rige, hvilket for Folgernes Skyld ikke
blrv bevilget. Foe Ojeblikket hersker i Ponlecvrvo
eg Lenevenl rt fuldkommen Anarchie rller Looloohrd,

Engelland.
Mon er i fuld Virksomhed med at indrette Ovre«

huset, hvor Dronningen« Skjebne skol ofgjoies; man
men««, at »er bliver ingen Plads for Tilhorerne,
Hds. M, har isoer djervt besvaret tvende hende fra
Sundirlond og Leves forelagte Addussrr, Advoca'en
Hi, Henry er asurst lr! Italien so, al samle Op«
lysninger og Beviser til Fordre! for Hds. M. Eog,
Fo« Tidrn finde nogle Underhandlinger Sled imellem

Efterretninger,
med NideePosten

den I zde August 1820

Redigeret, trykt og forlagt af Pastor emeritut 8. E Schultz, privilegeret Bogtrykker,

Minifsrrne og Oronymgen ongaaende en Vaaning
fo, Hende i Hovedstaden. Ekuld, de ikke komme
vvereen« . faa har yd«. M. fuldt og fast b-flulirt at
k ore , fra den 17de August as ot »egne, dazliq fra
Brand rnbourghou se i Hammeismikh til Oorihusel i
en pragtfuld Vogn mrS 6 ziirligen udpyn'edr Heste
og el talrigt Folge as Laqvaier og Opvaeleee. Oen
agde Juli tog hun under rn hrel Hceiskare« Mong,
foldighed af Ny«gjrrrige Brandrnbourghool« i Besid
delse Om Astrnen vor hele Hammersmikh oplyst.
Da Ncgsrringen hor gjort Hds. M, det Selvservice
stridig . som den osdode Konge skal have for« «( ken-
de, saa har den gamle heimodige John Lul be»
fiultrl ord Subscriplion ol lvroere Hda M. et endnu
langt prsegligere og kostbar. »e Eeloseroice, Noerle
onseelr Medlemmer af begge Huse -e vil i Slrasbillrn
imod Dronningen hane den Elausul tisjoj-t. at dersom
Biflrn erholder Lovekraft, da maa ingen af Parrerne
indgoae nyt Wgt'skab , men fordommes til »t evig
Soelibak, Grevinde Pignolelli «« ankommen fra
Italien,

Adskilligt.
I November Maaned s. A. faldt i Scheveningen f

Nederlandene en , o d a q t i g Regn, der smagte som
Jernrust. blander med Svovl.

For nogle Maaneder fiden sandt adskillige spanske
Gardeosficierer, der vare stegne ned i Inquifitionen«
Faengslrr, i en Aobning i Mueen et Brev as -olgendr
I ,dhol» - Almoegtize (Hud! hav Medlidenhed med

mig Ulykkelige. I lem Aar l-dr» jeg ussyldizen; jeg
er bleven Off.'rk sor en Ondskab, som jeg maa tie
om. og som kun du gjennemskuer, Disse Bsdler,
Eaton« Tjenere have foedsmk mig til at doe Mae«
tridsden ved Drypning. (Oenne Maelir bestod i.
ol den Osmtc blco indstutlet saa t«k imellem lo
Mure, at han ikke kunde e»«e fig, og hvo« man
faaloenge lod ham dryppe en Droabe Dand esk«, drn
anden paa Hovedet, indtil han d«de os Pine.)

Paa de nrapolitanste G»»nds«, blev i Marti Maa-

l4de Aarganz. Lollands FalstttS Stifts No 6z.
Kongelig



Ind enlandsk.
(Af Udgiveren.)

Maribo«, d. 14 August. I denne lid har Ryg-
rtren paa ChrifiiansioeOe fund. n for godt at honge
sig sela i sin Joidhytte paa Matkrn. Han fkal t

lang lid have oneet meget tungsindig
Sum en Falge af Jeraefiierne May«« Si l , 1 e r »

Opbud tre el Pa» andre b,k>end>e Huse i Kbhaon,
fulgte efter, o, man flygte« endnu Ivr monge st ir.

Ester Skrivelse s»a ftbhon. af gde August hai oven«
meldte Fallit ikkun »ammet fiitc« egne £ioie|or»ante(
hoveas adskillige allerede have pakktt ind.

Paa Øen Haren har ganske nylig en Duel funden
Sted mellem et Par dansk« Lestindian. te . hovras
den ene var en Lnge. Denne gik af med P.osi'rir,
da Skude« ramt« ham i l'aaiet. Jmidfertid (Tjat
han selv paa Stevet Kugfen ud.

Ved Militairet« Skydeovelsee i Kjabenhavn ee i
disse Dage ,n Soldat as Psersigtighed bleven ffudt
igiennem Lvenlerne. Han maalte ejtee sav limer«
Forlob opgiv« Randen.

Vi bo eg. Drn rste August horle« Hee en stveek
lorden om Esie, middagen sum en Fortsættelse as
det paa hele Haeisonten Aslentn f»« frete lordenvri«
med hyppige Lyn. Hee faldt ikke megen Regn om
Si,, dagen; men i Omegnen, f. Ex. 1 SRiil heifia i

Ven I tke Auoust solgte« Sperier paa KjnbenhavnS
Bats til >S Mk 10 g. Oblig. 68- Nvelke R-g»bs,
16J.. Svenske Sedler 59 g. þÿ �Oisconlo 6 Pevc.

Ded Tallotteeiet« 1 >5g lroekning i Kbhavn, udkoms
No. 4. 27, tg, 7Z. Zij.

Bekjendtgjsrelser,
Til Octobee sarstkommend« kan Z o 4 Disciple

komme i Kost og Logie Ho« Undertegnede, e.aae man
jna est herom g>a« Aftale

Rykjabing, den gde August
8. G L « r ns i »s m>

Kfsbmaiid.

Undertegnede, der har nedsadt sig t Nak,
ssov som Blikkenslager, har herved denZre
at anbefale sig til Byens Indianere og
Omegnens Beboere med sir Arbejde, da
han i et og all lover reel, promtc og billig
Behandling. Tillige giver han sig den Fri«
hed at a slagge sin varmeste Tak til de «rede

ned tn Vettnelnsvogn t>rl ha! ly« Dig anholdt af
Ra er«, sanlsynlizoii« so« en fro Som kommende
Iuvrlrei« ®fpI9. men istrdetsve Juveler fandt N»»
verne kun Mustaerioli » de fl xbte imidlertid Juveleren
boit med si, i i É Vsregegnen , min fri,ane to mod
Laote, dt son« 10,000 Zechin«« i Lasepenge so« alle
tie; de to undvig unoe, Raverne« F«gtning m«» de

pavelige Jragere, hvori to RaoerhavSinger faldt, o,
ankom iftli megen Ontvandrrn til Rom, . hvo« de
lune sya. som «n Dirkning af Skivekken.

Din Elephant , som man nyfigen »icebte ! Bens,
vi'de man sorst ombringe mid Gift. Man gav den

Z Unze, af »>n meeft concentiiiede Blaasyee i en

halv Ffaske Benndeojin. men uagtet dmn« Syre «
len staikeste af alle bikj-ndte Gifte« , va« den dog
uden mindste Virkning, Oerpaa gav man den tie

Siadkugltt mid en Unj» Alfenik men den stagede
d'Ni uden i ringeste H'ns.cnde at have Ondt drras.
3Han vilde give den endnu «n Oosi« men Elephanten
to, den, kastedr drn i Vejret, opfangede den igsrn
og syne« at drive Spot med hele forgiftningen,
Iotrt uden rn velanbragt kanonkugle kunde dr«be
d.n.

Fugle o, Ekioeskgdninqrn« rette o, oprindelige
Hjem eeTydskland. Drn blev indfort tre lefio, straf
tf er Krudtet« Opsindefte

Trinde fariati te »en shde Juli teist tilbage til
N-apel. Han har hovt akstibige Svnfeernrer m«»
Fyrsten af Mette,nich, Endeel Regimenter ,,, i fuld
Ajmarsch til Italien.

Sydvest, boi et st«e?t Haqeloeie med store Jisstykker.
Ligeledes berette« fro Skiv«, at dee samme Sil
de, og i Salling faldt store Hagl, hvoraf nogle veie«
de g Lod, de« boade stog mange Vindue« itu og paa
sine Stede, droebte Smaaekeeaturen«, Ve,,,t ha«
viist sig daglig i det Fjerne. I Moeze« fra Kf. g
til S var dit atter hrsligt over Syrn mrd stærk 31,gn.

(A s Kjabenhavn« Skildeeie.)
I det Kongel. Kjabenhovnske Gkyvese skab vq danste

Broderskab, som foretog drn Zdie August sin aorlige
Fugleskydning, tilfaldt drn hoieste Givinst, 6 Solo
Sasfelstagee . so« drn vrd H, Diinhandler Schou
nedskudte Brystplad«. H«. Majestæt Kongen,
En O'putation begav sig til Frederiksberg Slot, som
blev O NI Kongen og Dronningen fnm) Hd». Kgl.
Hd. Punds ss- Vilhelmine Marie forestillet, og
efterår hav, lukket B'gg« Majrstoeier og det »ori-ie
Kongehuu« <or den ZEc«. der var viist S» IjT.ibrt,
samt Pr ndsisse Vilhelmine Marie so« een samr
m« viste Hæder. at vrere Selffabets haie Fotesn' ,
bad Deputationen H», Mos. at bifalde Diinhandler
Schou« udsaete Torn mission og modtage af Hd«,
Kgl, Hd, Peindsessen Kangebaondet, Efterat H«,
Majestæt havde modtaget Baandet paa sædvanlig
Maode udnveonte Han Oveehafniest- r Trochen,
huu« til Sin Rtpicpjentant i Selskabets Anlig«
genier.

Hi. Professor og Etatseoad Ridder Thor tva l dse n

aleeiste den rtte 21u»u1 om Esteemiddagen 1. o i
(in Kjobenhaon tit 20aefch 11 , og ierserr. til Rom,




