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Rtdigrrrt cf fl>. Didrtehsrn, Iuftilsraab.

Zorlaqr af

Ana, Mari« salig

Fvrsenbr«, i Fnlg, Kingelig alleenaabigst lilladeise,
F
St

1

»»

£
582011336. t« þÿ
nb o vn , Pen igle November,

Deconu«,

cg ef lee cd faet Indledning nm Hoifalig
ten gd,e« Fvrlieneste »ed at mdfoee den e»an>

Kong Cbristian
geliffe tX'ligisn t sine Staree, ng »ed at beffylir «Etder|?ader«
ne « Almindelighed og Un veesileiet t Sardel««bed, gav Lf«rrt rtncno cm Udfaldet af den i deeie Aae« Onodee og No«
demdte ddldte C»in»fn Artium, hvoraf faae« at 136 Siude«
revde ere denne Sang blevne akadem>ste Soegeee. af brilke
een nemlig Johanne« Madvia fea Fredeeichsdoeg Skole »ae
udmcerket. Kg vaee L«uJ«uiei, 38 Kaad iII«uI»In1«» og 3
N.>n ror eujn<- d.. Zatt barde 14: »reet anmeldte, blandt

hvilke z foemedelsi anmeldt Forfald ei indlandl sig,
s < et ell den moodtl.gr tee re formedelst den lann|Te Siui«
1 anto

«

ftiapted »g 1 eefured um.den. Den Udaiarfede blev af
Decana« fremkaldt og cNe.ii.igen eoest, o, samtlige aneagne
Drmiltenber blere prokianittede, som det £iob(nba»n|Tc Uni
»ei filelg t&edbtcgcie.

Ester

en heel »:n>g Memorial til

"?,ene Staldknrgt,
ai decidere 1 Dagen« Sind mellem
de grersteomeeffe og nordilke Sudee, tager T'lsiueren Anledaing til ogfaa i denne Sag at petfe den gvldne Gfetdelnel,
t det hver Wyrbo>rg,e har sine iTennei« og ligelede« fine fer«
feeete Fceest'll>nger af det Ddertandfelige, kladl T'lledfoem,
limlket del bliver Kunsineeev« Sag al sinde, »ed at vaige
del Pa«lende og svrdigaae hvad der ainalie finde en renset
clmeeiteret Hund , nm

,

Smag.

Haicepostrene i Danmark

»g

fil fonden sidsti, den 13N Oeinber fnat »aa Keund »ed denne
Oe ng med megen Mate flap derfra Gien, ne Dagen tfier
finnfet »bi rum Sne
(Kald. An.)

Wiberg, den

«

nu dafaa at graSsere Byen ng
gaa randet, men hove hidtil iffe rarri af noget ondartet
Slag«.
(Hemp. »».)

rite

givNMber.

Den 7de November dode den aldste Mand s A«mtl»
Sagn, Ander« Cbnfieafcn Dabtstgaard. nafien 95 Aae Uaf«
dendi D effomhed »ae han« f>»; endog þÿ,ndetoer far han«
Dn« »etdlev bon, efter fine Zt rafter, at arbeide Huset og

,

Dorfea. Uren Syadow« Smerter, lun affra'ret, laaa
hau de stdsie 3de Aar (il Sen#«, »ndtsi den »enlige Dod last«
det svage »ivel« Daand.
tv dorg Samler.)
Dr«dagen den igbe November 1830 ere, laboneriets
loz ile keafning i A lona snigende Nuwwere udkomne:
Sg.
17.
ZS.
83.

paa

«.

Snndag:
fen

Coorer, l d.«

»ensfabel'ge Se'ssab, Livk«
5bea.eet paa V«fierbroe, »l.
Aucr.on i KlaNbodeene No.
over

7. þÿ
Foerstilling paa
Wanda g:

Sold, Snl», Galanreele»aee

w.

Kl. 9.

þÿ
Ancuon

i

Uifeldi«plat« »«er Sogee og tand«
þÿ
Snesaucon
Kl
l Mioda.bgnnden ovre Steen«
fort.
Sucliog ovrr Hnfe, Na.
kalk, ivielfer, Spareer mm. þÿ
3
1
þÿ
l
Kl.
»utticn v»,r SaaeN«
3
333 Sotbrrsgaden,
No. 3«7 Norgesgade , Kl. ) 11I 4.
(fjrriaande i det
harmon>lfe Selstab 51. 7. þÿ
Ecmoebie
Gaarden No. 113

paa

,.

-

'

-

Hr. Eiarsiaad. Peof.«soe

og Nibdee Ibormaldfcn« Hor«
Kobber
efter
Hr. Professor £<fcr«berg4 st sti
(rafl, siuttrt
Malene, er nu bieoen fxrdi«( og fan do« U drengn de ee«
bolde« indtil Aarei« Udgang mod Eela#geis. af 3 Species
for »sieplket. Da Heisen sen nafie Aae« Segyidelse di ner
Spttie«, anmode« de. dee iff do« mig selv have tudsen«
beret cm inden bemeldte i,d al lade Nre« Exemplaeer as«
hcait eller og al audeerelle m>g om deee« Sudstnplina.
Den x 3«, November igie.
1

Z F Clemens.

Hrab'fanicrne

Od en fe, d.n 14de November.
<?rndrene Fny fra LZien ».sir efter Forlydende med
Enben af benne Uge ogfaa giarfie Svendborgerne med dere«
nwlirs? Lerdenflbealer, som daade t Odense dg Nyborg
er seer med Fveneielfe.

MrSlingerne t.gynte

«,b

?««ne, den l»de November.
Det engel, fe Skid Inirgrav. so« »an gieisen fra kleba,

fnvftbaaen Nn tue NvNMbee betle Aae LofteeØ i fXe«
|rg(«ftefrn tln.rerfiieiii« larSPaM'oe H««»>de>,,he» i Anledning
af kuehee« »liefeemteion o« K'rbenbavnS Umveefieet« :X«nao.
eie,on vev Hnfalig Jtoofi Cbnfiian Nu
Ivtbodeile«
i
rruararomei, faefariet af Peofeksoe sil'1benff<n K. Oitluf
fchiager, K a. O , bandlede nm OteteentftJemmel tn m.fi.a
D'gieene« Errf.r s« beee« personlige Jlaraferrr, b'storilk de«
»id »ed en feiiiiT Frem si li n« at deee« kevnet, fea de albstr
til ve ncrvarecte tider- Ved Festen boldt ligelede« perse«,
fer, Nitter 0<t»l«nfct) <l««r en latir fT lale, dee ndviklede : O«
kaibe« beodeetege fiamfnnb »ed UniDrrfitcierne og om kniber
so« v d»n>f»d«. dilerneS adelsie l«rerta|ie Dynsi.e Deipaa
fremstod He Eiatsraad sidder Zad, det pb'losopb'lke 6««
talen«

Trykt hc» Dradrrnr Rasforta

I. P. Roftonk« Enk«,

paa

eseee

fem og syvende Snnbag
tr,nilati<.

Hntmess«: Holmen« Kirke, Hr. Michelsen. Hel«
iiggeisir«, He. St.phen,en. krinitali«. He Fillefen. Veiry
Hr. Dr Zlechen. Kl. ,0. Ferlsee«. He. iHifior Fgbritin«.
Feeben's, Cainyee Egge, Kl. ro. Saimlon«, He. SchAdle.

Eitadelln«, Hr- ««march Nef. t-, He. Heger, Kl 9.
tXef. Fe, Hr. Heofe«,oe Mounee, Kl. re. vortou, Hr.
Uiothe- Almmdeugl Hnwilal, Hr. chude. Kl. 8Z. Abel tf

thrinr« Stistelsr, He Sad,, Kl. zo. Domhnnscapeklet, Hr.
Henriksen. Stokhustt, Hr. Pastor Sveickr, Kl. S«. Frede»fkgberg By, Hr. Frechland, Kl. i.
Aftensang: Holmrn« Kirke, Hr. Ril«. Hellig'
geisteS, Candedae Biarnesen Trinitatis, Hr. Dr. Mynster.
Frelser«, Hr. Fenger, Garnison«, Hr. Thurah- Darevu,
Seudent

de

Hemmer.

.

B«r',n»aa,. at«, Sritong »g >lt»»an ««,.)
den gd, Rovember.
MouUenren aafprer til Siendnpels« af d«t t flere
Blad« adspredt« Rygte, at Buoaaparte er undkommet

Pari«,

fra St. Helena, Folgende : Fregatten Iunav, med hdilken
han stald« vue« kommen boet, har allerede i liere A»r lag«
aftaklet i loulo«. Ak de tre Fregatter l Ar-thusr, la Sloier og
la Cvpale«, som »l hav« i Vestindien, ankom den forste for
14 Dag« stden til Brest eg dragt« Efterretninger fra begge
de andre, som den forlod den egbeSeptbr ved Martinique.
kendon, den ;te Rooember.
PaelementSforhandiiager t Dronningen« Sag.
Efirra« kerdkautsleren havde flattri stn Tale til
Forsvar for Billen og koed Er skin«, som allerede er be»
kiendt, »ed en pludselig Almagt bl-» afholdt fra a« lorisatte
stn begyndte Tale imod Billen, forefaldt folgend« Dekalie i
Brev faudeedai« yttrede sig t en meget lang Tal«
med Hastighed for Billen ; han erklarede, 01 han tar fast
oderbeoiist om, at Beskyldningen for et begaaee ZE»tiFob<«
brud, »ar klart og tydeligt bevust, >kke allen« ved D'dnern«
ser Anklagen, men endogsaa »ed Hende« Ma,estcre« egne Did«
»er.

Om kieutenantern«

let syne« af korbkantsterens

Tildragelserne

paa

Foredrag, en« »g alene til
Skibet. Han nklerrrd«, ak han »ar fnld-

konimen »»erdrvi'st om, at Mdnern« imod Dronmnge« »at«
stttt« og nedrig« Mennesker, der »gsaa i Hvoedsagrn ba»da
modsagt hinanden! han stemmede derfer aldeles imod Bstleut
anden

ftsning.

Gr,» f 1 »er pool solgte ha« i en

Postefterrttninger.
(I! Ha»d. torwfp.

som

Flynn«

og

Hovaam« Udsagn udlod

han stg meget haaede Udtryk og paastod, at der aldrig havde indlandet stg st etter« Menn-stee for Huset« Skranke.
1

Brev Rosiberry eal.d« deepaa koeieligen imod og koed
Redesdal« for Billen. Oerpaa fremstod Brev Gro«,
»en 01 og paastod, at alle Vidnerne imod Dronningen hev<
de »»ret falssei dan antog stg Hende« Majesiat« Sag xaa
det varmeste og forsvarede Hende« Uskyldighed med megen
Haftighed. B'trassend« Udeladelsen af H.-nde« Ma,cst»t«
Ravn 1 stirkebo anen sagde han : Jeg veed ikke om Erk«>
biskoppen as Canterbury har svrelage Kongen Bcgen,
»Iler poa hvilken Maad« det er fTeri, men dersom jeg »ar
EkkebistopptN as Canterbury eg man ved en saadan keiiighed
havde sendt »seer mig og befalet m>g at stryge et saadant
Ravn ud as kiturgirt. saa »Id« jeg snarere bare kastet Bo«
gen i O'NtUt paa den Person, Ver haot« befalet Mig st g, ,
end efterkommet Befalingen. (Hm fatter!) Greven aUutr«
rrte ril Slutning paa te moralFe og pbyjilke Tegn, der hav«
de sunder Seed 1 det naevarenb« ?id«punk», f Ex. Toedeneu« docfeige Dundien i det Oiedlik, da General Prorurenren
aabnrti« stn Anklage, og Soelsormerkrlsr«, da General Solli«
eieoren fF>«caien) rreapitulrred« Vidne Udsagnene fer at got'
Han brsvorr Huset, at tage Hensva til den
g, »re ?ill n.
offentlige Stemning i Henseende til dette store Spergsmaai,
erindre stg de Beaner , der indledede ethvert Mode og da
»ed dere« Asstemm.n li'siSesatte elle Fordomme og al Par«

listyev.
Grev Harewood tåled« ganske kort imod Billen cg
Grro Donvughmore ligelede« for samme.
Grev Grev boldt deepaa »» meget lang Tale, dee va>
5«V« hele 2 Timer
Han angreb tsar dr bragte Forholb«rrg»
ler, dadlede med megen Bitterhed, at rserrat man t Hulet
havoe doet paa de ffiandlgste og tumpueste Udsagn, s. Ex.
dem ak ta Rtst«ll>, en Saechl, bvorved .hel« fandee« moralFe Grundstttlmger »ar« blevne forgiftede, holdt man stg nu,

Tal«,

der »areb«
lig« saa >»ng« som Gee» Gny«, »g hvori han sagte ae de»ise, at Billen burde las,« anden Sang. Han (lullede med
følgende markelige Ord: "Hvad mig angaaer, da kan jeg
med god Samvittighed stge, al mit Forhold »ed denne kulighed kun cr bleven ledet af den sande Frlelse fer Pligt »g
Ret. Jeg advarer Orm, Mylord«! for d« Folger, ver kunne
vpstaae, aaar D« erklarede Drooniogrn for uskyldig. D'ttr
»ilde blive en Triumph for Beedrn. Jeg bider Gud, ae dan
»II led« Dere« Hierter til i benne vigtige Sag at »ve Ritsardighed imellem Dronningen, Pvdlicum og Kongen l"
farv Arden tåled« kortelig »mod B'IIrn« anden 8«
ning farv F a i m o ut h indstr.rnked« stg blot til AiqttstadsFiioiniss.tlanstleu, hvilken han onF.de udeladt ae Billen. þÿ
Imod oelif erklarede ford Harrowdy stg.

kerd Ellrnborvngh sagde, at eadskiendt han s«l»
havde stemmet far at Dronningen« Opferfti vlro underkastet
en Retundrespgels« maatt« han dog modsatte stg B'Uru«
anden ft«n:ng, da han holdt »o vider« Frewgangsmaad« (
Sagen for upolitisk og uhrnstgt«m»«stg Men da emldlerteh
Foehandltngernc« Gang nodvendigeu ogsaa foedeed« en bestemt Ee klaring fra han« Side, saa kunde han ikke holde
Dronningen far uskyldig, faa tungt det end »ae ham at
»anke stg Hende som Fyldig. Det syntes ham, at Hende«
Brede var altfor umiskiendeligen berust far Huset. Men
en

Aokiag«

»g S'rass.bill var upolitisk. Han troede, at den
Ad
far s, hvori Drontngrn har gloet sig Fyldig, og
uvardig«
hvorved Hun havde ikeandtt sin ho>« Stand, mrest h<afl >«Rix'stgi blev straffet ved en Irtttesatlels« t »n AdttSse til

Kronen.
ford Ashburton modsatte sig B.llen.
I Margen renler man ar her« foedrrnr ErSkin«,
Holland, fandsdown, Carenarson 0. a. si. der
rer Hende« Masestat« ivrigste Foesagteee.
Bladet Ts>« Lou, i?, meddeler Folgend«: Hende« Majestat har t diSs« Dag, vel Indsandet sig i Overbuset, men
ikke som man troede, l den store ParlrmrntSsal Aaa vidste,
at bel havde varet Hrnde« Hensigt, at gn&« til bet af
Hende« Sagfvrere l Rovst, lfalo« forbeholdte Reismiddel:
RecriaiMiiM (ModbeFyldniUg) og selv i oee drage lamme ved
at oplas« en udforlig og eiterteykkel g Protest. þÿ
T'llobet
var denne Dag saa starkt, at dee opstod en saa maalttig
Hed«, at endog begge Greverne fauderdale »g Gr y maaie«
þÿ
Alle var« i den mecst spaodte
gioee Ophvid i dere« Tale.
þÿ
men
der
blev
meldt, at O onumgrn forblev
Forventning
i dr for Hende dcftemt« Darrlsre. Hvad der soraulev gedr
Forandringen af Hende« Beslutning, er endnu ikke dekiendli
man formoder, at de mange B«scg þÿ fornemme
s
Personer
have havt til Hensigt at afhold« fra dette voldsomme
Skridt, ord Forestillingen om, at en saadan Resignation nedvendigen veld« grraade Hende til stor i&re og drgunst g«

esar

Htnbe« Sag.
Tt»o

meddeler l 0v»e»en«st»mm-ls< med dee Foregaaendr, folgend« vigtig« Bemaekumg: Hende« Maiestat
Dronningen« lorft« Skred«, l Tilfalde as Hende« Don, salvmug l Overhuset, toede blive Udgivelsen as en suibstand.g
Fremstilling af alle Omstandlgheder l Hende« fid stden Hende« serste Ankomst til Englaud! Hende« Behandling
H»n-

as

Bemal ; Han« g«bMi(«r o«
Hygs nermrrnbr
Mtmilert o« enhver Persons Abffftb af bro Kongeligt Fa.
mtlit Kampen hatte s-nlebeS f«r(» ret begyaftt H taade«
maori« I faa ktlfMlb« foto, rebe si, paa ti
Optrin, bu er
tfr«rfeli«( at trafr stg
Øubm alt ra apr ffc Dronninger bestddee ni rogrlff
Crennin« tt stat si« Retnghedee, (»a (tic Kongen »I iar
«iar« Indgreb I, naar Han ti all handle tmod Statsfsrfat'
mnacn. Dronningen kan f. Ex. madtag« Vovser til ked«,
boetfliJok« sin« Eievdonime, far« Peaeessee, flotte Eonera?.
ler, og Gela antage »Iler asfledlge Medlemmer af 6n
Hofslat, uden at Han deee« behaaer KongenS Indailia«.
Heades O sicianter ogDemestigoer hav« de samme Retngdeder
som Kongens egn«. Hun har Prrseniononsretttghid til
gctfllfg« Embeder Hvn fan, nven Sit eget Samtykke,
ikke lndstevnes for nogen Jiti envogsaa naar Hun har tiaet
Sit Samtykke, o« do« ikke moder, kan Oaeehnset alligevel
el domme Hende i nogen Pen«, straf. Ikkun I Tilfalde af
at Han er AnklageeinN. tor Han ikke erfare S>t Mod«
far Retten langer, end 14 Dage. Blider Hun Enke eg
stifter S>« iglen nnder Hendes Stand, beholder Hun allig«.
vel Dronning,. Titelen, da roven et loder noget Tilfalde
g«lde , hvorved Hun kunde miste Sm Ran«. Et Angreb
paa Hendes Eta eller 9£re, avsees o« straffes sam Mo,«st«ts.
fvrdevdelse.
Nylig hrndt« sig paa Floden lyn, at en PaSsageer paa
tit

.

et

as

D«mpfl,b«oe lammesieds, der dettent. sig

as nogle st?rk«

Udtryk imod Dronuiugtn, plosseltg as en MatroS blev Met
nd I Vandet, hvor han dog var saa heldig at bange sig
fast »ed Skibet. Paa de evnge Passsgeees Forbon heiseb«
Skibsfolket den ulokkelige Peliitfus ep igien ester at han
'sotve en nede I Vandet havde maattet utroabe et Vivat
Hendes Mal«st«t.

soe

(Indsendt.!

Om

Embedsmand.

þÿ
þÿ
J» ir« har

(Af et Brev.)
last med megen

Opnerkszmhed hvad

Philvtas skrev om Embedsmandene t Skiideeier, cg da du
hclder med ham i det Hele, »:l ug g, or« dig vpmarksotn paa
d? dafentlige Fe, I g sinder »ed dans »«handf>ng
Jeg ail
ikke tale om hvad der er at erindre »ed hans Behandling af
En: þÿManglerne
i Overgangen og Sommen hangen, el heller
t,
om de sier« B.v'see der gives paa. at Forfatteren bor strevet
s et Fag, hvo« han viste sig ufiwdt, f Ex at han taler
vm tarende og narrnd« S laffer. Man kunde henvis« dam
til StvudiZ herlige Skrive cm Zllmetnvelstavken. Jeg fare.
stiller m>g at det er en Skolemand, fortrolig med Piaulus og
Tennis, cg cverhovedet »el bevandret I Klassikernes Skole,
men fremmed t Verden sltaers Praktik.
Srraug I siae cn.
togn, Geundiatuinger, og heldig t aldng at hav« varet sat
paa tung Prov«, til Afvigelse fra den snvrl «e V t, tiender
hun kun denne; den straugeste Retfard'ghrd er dan« Forbring. B'lligheds Tale lytter han ee til, og de saore mange
Hensyn, der knuue modisten« Fremgangen inod ,0 Embedsf»il, er hans Synskreds kor ladskranker til at ko ?o« opfatte.
Der tr ingen Tvivl vm, at lo Embedsmandens Forplig.
««lf«r« Opfyldelse stal flee; at jo Embederne« Formaal skal
sres opaaaet i men beeloe at fvedrr, at Embedsmanden, dee
et ee ben luldkomn«. skal alteaoe, og al enhver, som et ee
headtset«, ,e flet Embedsmand, ee dog »åbenbart at gaat
kae vidt. Kong Ehtist an sieebe. skiont et drodefrte Menne.
ske, aae dog »steidigt et aliene god Konge, men endog ,a faetreff.I'g og en, Iblandt de Gode. udmaeket Kong«.
Ph'lotas a.s have haee Pligtfotsamtnels« vpdaget og

,

' til Advar s-I
ashlnlpe«, þÿ
ag þÿ
for nttdrr steffef, ag snoet
brnger han Udtrnkkrt: "ven flette Embedsmand snart "den
foesstmneltge . Jagen af Derbeas Embedsmand kan Bad'
s aae, efter Phsiotas, bisse to Beaaaaelsee.
Aftee ee Oaerva»,gh«d. Han hae de ha«>ste Ideee om
sit Kalds V'sl'sheb, »s tileeadee det »ed de sk snnestr Udsig,
tee om det Gade, han I sin Kreds »II virk«, de Foravstaltaitu
ger dee fra ham skulle »daaae, den Oeden han all indfae«,
bet Tilsyn dan over hore Underordnet »ti aae Han er in«

Pdtlota«! derfor lader han den« Tilsyn ovee underordEmbedsmand et a«r« Fiskal >A»fsr»; men gaaer »d fea
god Peasamtton. Ru opdage« han. at han deel snltde, at
den Underordnede «t »ar den god«, den duelige som han pea«
sumerebes ae d«e«. Astee adaaeee, ee alaoelig, bruge« et n«
nodaeadlgea skierpet Tilsyn, ag naar det gielber. da er ha»
tfk« den Svag«, dee tilbageholde« Zernhaandea, kodroes Kraft
mad den Ond«. Astee elftes t stn Kreds, frygte« af de U«.
drrordned«, dee skold« styres ved Frygt, faner maagnt gavn.
li« Stiftrlse oprettet , de aldre udvidede, »g vedligeholde«.
V>rks»mhed 0« Orden i NC Hel« et han« B'sty'elses Prag,
kott han foertente, og barn Ravnet af den korteaffelige Em,
b.dsmood i men n nder er af hans nfoerradne »ebridre, , hoo«
Besirabelser sar at Ut ea gavnlig Sag »el udfort, og Hi«,
bringerne mod somme vNrvundn«, har han det Uheld at
glemme et Par Exptditioner I Sagrr af vtdtlaftig Ralnr,
hvis Akters kastting han har ndsat, og som besvare« n« dl evn
aversen«. Dee dig, adl« Aster' Ifald en Philotas aae Ntr
si range Forsir. Du fluid« da Hedda dra flette Embedsmand,
gen
aet

den

faelammellge,

», ashi.lpes, vg

vg dia

- -«is

Pl'gtfoesswmelst skulde fremdraget,

Advarsel foe aadee" straffes. Ver
d.g ! bu. der er dig s«,» den Sttang«. du skal ikke fl.pp« med
Nn Straf du barer i at sale hvor uheld, g da »ar. þÿ
?oa«»
ne stal straffe »t« med Tiltale , med
Mulkter, elle« hvad La,
»enes Medfoe byder. Dog. Hald Mg! at den gode Fyrste tt
latt.de ni nogen Philotns s Indflydelse«. Din mron.sk.l.g«,
et rgentligen forfat Ig, Forsommels« þÿ al da
tht
begik eg
Forssmwelse nagler bo n hrllrr selv. bliaer erttrc, ag godv«
giort. Den er da strax glrmt af Andre; kun ikke af dig
sela, do Sieange, fer hvem den naturlig, Siraf ,k?« dehpver at foreges ved ro kovs Straf.
3 Allers Diek.kreds cr Ronsteb OryebsrselsnaaA.
Ubnid har forfafgi ham. og med stor Familie »ar hans k.y
,n K.ad« af ?En«steiser og
Rarlngssorgrr. Han h,r varet
ufcrsigiig nok ril ,kke ar afhold« sig f,a. den betroede Kasse
ct fag« under ?E,ost«lsnnrs
Rag Redn.og fer S rblikk.r«
Paarrengrn StaarnN ved en Kilde drak han, nagler det
var foedode, h,m
Han haabed« at faae Defekten dakket :
men hans Haad gi pped« Han kom dyder, I Øteldrn
Det
et jj unegttlige. at dan tr skyldig.
Men skal boa detkæ
hav« varet en flet Embedsmand. Mon ikke mangen Oppe«
bokselsmayd , der ikke hae Kasse« Defekt, kan fortienr Rap«

,

af tro Slette, den Utro« ? Ved Udfueiser, Nd
Spertnlntng,
vg paa si- re Maadee kan han vart den Utror, o« doa dae«
Masten af den tror i stedse ,om rug Mand have sin Kasse s
bedste Oeden, og dnf»r fer« hos bro, der ri kiradrr dam
ttsiere, er Ravn som han ri fort-rorr.
Naar an Nansted,
den stilende, men Aattd trofaste Mand. g aes taalelige kerminer ril o« afdrage sin Mangel, naar dan
anigett vg mod.,
gen. on as oste Keaeer aebeider til s-adant Maal, naar Fyrsiens Kasse og det Off>ntl,ge da ikke lider, hvorfor da drugr
Stenngdrd. Formal tetns Offentlighed? Snaleves .r Astees
Idce. Skolde den ikke txree þÿ geee
gi rod den Ph lotas for«
kynbte ' Den btkiagel.g« Ronsted h.elpes. Det var ikke Over.
dans og ferargelig kevnet der bragte U ykk.n »der ha«.
Rttfrrdtghrdrn kt.rokes tkko. Ronsted eftngives tn: sov-

,

unN«

t,».

Han

bliv« ti betler traflc«.

Han« Gftt«
ham
tnngt,
o«
H|tr
bett«, forbundet med
bar« ØfcnnfØfarftr, nedtrykker ham saa meget, at de Lraf«
tee dan bedene? til al sinde sig igitnnrm Uhaldsbanrn ifft
toast den Koakkelsr, der »Ild« »ll»« helgen af. at kavssiraf
sålede« til den naturlig, Dirkning og Fal«e af dan« Feel.
Han og dont ffamtlt« redde«, og i fa« 9lar arbrider han sig
stem til lykkeligere jkaar: og da priser sin Longe, som et
fulgte de fKaab en f bilota« gav, h»i< galger »tide dav« »»>
trt »n lykktleg Familie« Ovaler og radsommr Undergang.
©anstrup er Embedsmand l Poltliefaget. Dlrklant,
mdfier, flittig, sindig, rellkassen. Der kan for en ©and,
6io(

tm«< &n«fl<tø(>«b

lom kornener at kalde« saa, »> indlade vigtig fteil. Imidlertid er, under forretninger« Hvirvel, en Anordning i el

.

Palme Anliggende forferot

give« den promptesie Pudlica»evn, dvtlkee eller« ho« ham aldrig »ar Tilfaldet. Det havde
Indflydelse raa en Indladen PolitieforseelfeS behandling i ag
det smertede ©anstrup at Fortammellen har exisieret. Han
t lsiaaer den : og maa modtage, hvad der nager ham ar
modtage, sin Kyrfie« bevidnelse om Utilfredshed med denne
enkelte Pligtsorseminels«! men det var en godmodig Fyrst,,
der. kiendend« sin troefasie ©anstrup« Dard, som Embedsmand, og paalkivnnente han« Fartiraester, nadtgen lkred tti
den unndgaaelige Iretstlattelse, og bad den affilier d, we.si
flaanend«, Itmfald'gste Udtryk. Skal ©anstrop« Endedssae.i « siemple« med Philota«'« K,aalstrn'prl. som sier og
soelommelig, fordi en enkelt Handling var »el ikke aldel.«
vnrifyldel'g, men dcg menneffclig, »g tilgivelig, og et vid-

,

Emkedst fatal«, ©od hln »ild« fef (far fr« Gagynbeisesi
af, have sirangesie Soneeol anstillet, s«« ne han el skulde faag
Lellighed ril a» deavnde at »ise Fors»»«els«! »»«»ho»rd«t
»Ild« »eg have ?»nstol»«senet orgauiserel dtdre end det »»
almindeligrn ex.sterst l Staterne Jeg »ild« had« om, ns, ad«
?oneevll,neer af retsindig Sharakter, tevfast«, peavede, i Kmdedsfaeels« avede ©and.
Dog irg maa«, i det mindsi« I dette brev, afhold« mig
fra saadanne Udviklinger, dstl« formedelsi et Grev« trang«
Granvser, deel« af Frygt for at i,g felv let sik for knap Tid
til at rpgt« tilgavn«, o« ester Onske pa« hnrtigsi« »g si'rest«
©aade. ,« Embedshandling der snart falder mtg, »g fa«
lnj (or tesien »ar aldeles forberedt til, s, rend seg tag Pilt'
oen kor at besvar« min elskede Den« feer komne ®r«».
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er
over lasset med forretninger, »del
&itti i, c lin Vandel. I?;un am kan dan« borsttu .«<, eller han« Htemm« -AtheidS-Pult for l»»g« hold«
pos gamle Kager, saa at man med Gi and kan beklag« sig
over in rargumoed, der, for en, om Afgiaeels««- Siesolanon
»ngsieligen »evtende og sakkende, »»»eger kan »»re »kadel'g.
Kkal nu »suf deo»vNi« som siet. lom foesammelig Emdedsmend ha,« bligi'orlammels« skal opdage«' og "ashielpe«',
og til 'Zdvarlel fer andre straffe«' ? Gkal formalet«., ene«
San« hetradr« mtd meidilkr Undeelagelser f
Kaaltde«, unn agtede D«» ! kunde >eg fremsatte mange
stere g o mpler , og Kxergsmaale, dot« Besvaeeti'e si'kert
»i, de at Fltethedea antage« al kuldkaste Phlctai'« nd.u>ge
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Mandagen den aob« November, Ll. S: Ejjrlln.
ongmalt Kargrsptl l 5 Atter, af Hr. Professor Srufr.
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Bakke sf A«r kar bei'rat mig n«J Jerne Sdgeinf,
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g>Jc Min rusker mwnu ttJbliiar min
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moJt
tnaie
it
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SeUkaber, paa Jen u>.
grr R.iiendf,
og

»armere at ndvtkie mine Ideer om
kildte r iJbutiburt paa Hiornet af TolJbodieiea og Amaliebmdedkdualighed, eg hvad de«« Udtryk indbefatter: Lynd»gga.lrn N i jg Den biliigtte Be:aling efter Tiderne, reel og
hed. ZZiekstmded , .'.'urtighrd, Kindghed, »rlig Aand. þÿ
-J
ikal oteriae «»r« Foriiaalet Le mine Bfeir«fremdele« om Embedsletl, nier to H«oedcla«s»e, den i»:t : | BetaitlDiiig
beleer.
C. J. Bioderton,
foedrydeliee, den antea : Feil og Fonemmelfee, og dtst«
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» gi ge,
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o« untflyldeligr . i enhoer Heaieend« efter der,« Opv-aNIfe,
deres Igievtaaelser g Ievalighed, den« stalger og Zlihi lp«
ntvgsmidler. Derxaa rtld« >eg cvergaae til, hv.elede« fra
bestpeeuen« Kid« rettest irewaaae«. d»oe ede« red Fotdrydeller der sir« Gagg-velst, Dom t'alde«, Afttrtelier, siorflyttrlser eg laadavi »er« >»»r?i»ue«. dooelidr« st..i b-gi-g«
n<«
tXefcUftcatr om Ieettt »ttelfee , lkaaoead« »g,»
«s«e
steauge,
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»undre.
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