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Hr. Redacreur.

Da den af Politiet mod mig og min Familie viste Fremfærd
i Anledning af en formeentlig urigtig Species, som en af mine Fol l

flal hare villet udgive, er mere eller mindre nviagtig bleren be-

kjendt for flere Personer, og jeg derfor troer at ffylde min egen

Wre, fuldstaendigea at cxlvse mine Medborgere om Sagens Som-

menh-ng, faa tillader jeg mig herved at tilstille Dem en Gjenpart af

el Andragende, jeg i denne Anledning under Dags Dato tgjennem

Politilirecteurea har indgiret til det kongl. danffe Cancelli , med

den indfl-ndige Begj-ring, at De igjennem Deres Blad vilde

bringe samme til offentlig Kundskab.
Wtbodizst

Fr. Ellerrsen.

3??cv fast Fortrostning til det hote Collcgii Retfær-
dighed og Upartiflhed, tillader jeg mig at henvende
mig til samme med Klage over den ubillige og i hoi
Grad crrckreenkcnde Behandling, jeg og min Familie
have vcerct udsatte for fra det hcrvoerendc Politics
Side. Saa kort, som den nodvcndigc Fuldstændighed
tillader det, flal jeg her fremstille Factum, saalcdeS
som jeg deels selv har erfaret det, decls har erholdt
Underretning om samme af min Familie.

Mandagen den 30te April sendte min Hustru en

Kone, ved Navn Holbcck, som gjor Huusgjcrning hos
os, til en i Nærheden boende Detailhandler, Boeck, for
at kjobc nogle Smaatinz til Huusholdningcn, og med-

gav hende til den Ende en Species, som hun imidlcr-

tid bragte tilbage igjcn, da denne Hekcrs Kone havde

vægret stig ved at modtage samme, fordi den formecnt-
lig þÿ ��i�k�k�evar god." Den omhandlede Species blev

bragt ind til mig, men da hverken dens Udseende eller

Klang i mindste Maade var mistænkelig, gav jeg vel

andre Penge til Detailhandleren, men reflectercde ikke

videre paa dennes meget incompetentc Formening, saa
meget mindre, som jeg vecd, hvorvidt ofte mindre

Handlende drive deres ængstelige Forsigtighed, især

med Solvpcnge, og som jeg vidste at have erholdt netop

denne Species fra en meget umistænkelig Kilde. Jeg
bavde nemlig i dette Oieblik ikke andre Solvpcnge i

mit Huns end dem, jeg kort i Forvcicn havde erholdt
i Huuolcie af Kammerherre Hauch og Gartner Becker ;

den Sidstes Leicsum var i en Rulle, der henlaae uaab-

net indtil jeg dermed betalte en liden Verel til Hr.
Mægler Adler, den Forstes Leiesum havde jeg deri-

mod lagt i en Pose, hvoraf den omhandlede Species
var taget. Jeg beder det hoie Collegium vel at lægge
Mærke til, at hele Fundamentet for alle paafolgende
Fortrædigclser og Fornærmelser, er det Factum, at en

Detailhandlers Kone havde fundet Betænkelighed ved

at modtage en Species, som mit Bud bragte, men at

der end ikke er mindste Formodning om, at den virke-

lig var falfl, hvilket jeg baadc efter den Kundflab, jeg

somKjobmand har til de her courscrcnde Myntsortcr,
og efter den Kilde, hvorfra jeg havde erholdt samme,
paa det bestemteste benegter.

Tirsdagen den 1ste Mai om Morgenen Kl. 7

reiste jeg i Forretninger med Diligencen til Hclsingoer,
hvorfra jeg rctourncredc Onsdag Middag. Bed min

Hjemkomst erfarede jeg, at omtrent en Tune efter min

Afreise havde en Politibetjent forespurgt sig i mil

Kjokken, om den nævnte Kone havde udgivet en Spe-

cies, ved hvilken Lejlighed min Hustru strar havde er-

klæret, at den omhandlede Species var hende tilho-
rende. Senere blev Konen af tvende Politibetjente af-
hentet til Politiassistenten. Kort efter indfandt Betjen-

tene sig atter, og afæskede min Kone og mine Dottre

Forklaring, samt forlangte, at det mig tilhorcnde Cha-
tol flulde aabnes, og da et lidet Skad i samme, hvor-
til jeg havde Noglen hos mig, ikke kunde aabneS, bort-

fjernede den ene af Betjentene sig, for at indhente
nærmere Ordre, medens den anden placerede sig i

min Kones Dagligstue, som han dog senere efter Op-
fordring ombyttede med et tilstodende Værelse. I
Mellemtiden henvendte min Kone sig personlig til Po-
litiaosistcnt Gamborg, som dog afviste hende med den
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Bcmcrrkning, at Sagen var afgivet til Politidireclcu-
ren. Henved Middag kom den anden Politibetjent
tilbage, med Foregivende at have Ordre til at anstille
Huusundersogelse þÿ �en Ordre, for hvilken han, uagtet
min Kones Opfordring, ikke foreviste nogen anden Lc-
gitimation . end sit Pvlitiffilt þÿ �og efter at have op-

taget et yderligere Forher, som han med Blyant op-

firev paa en les Lap Papiir, blev det omtalte lille
Skab i mit Chatol, da det ikke lykkedes at forsegle samme,
aabnet med en anden Nogle og to Knive, og den deri

varende, af mig ovenfor omtalte Pose med Penge un-

dersegt, men naturligviiS befunden at vare rigtig.
Forinden deres Bortgang paalagtc Betjentene min
Kone Huusarrest þÿ ��i�n�d�t�i�lvidere", som til Dato endnu

ikke er havet ved nogen retslig Aet ; den forhen navntc

Kone blev af Hr. Gamborg dimitteret samme Dags
Aften, ligesom min Karl, der ligeledes havde varet

kaldt derhen, alt om Middagen var kommet tilbage.
For at give Fremstillingen af det Passerede fuld-

standig Troskab, maa jeg endnu tilkeie, at Betjentene,
i det mindste den ene af dem, udviste en i hei Grad

uhoflig Opferscl mod min Kone og mine Dettre, som
maatte finde sig i saadanne Zttringer, som at det var

þÿ ��L�o�g�n�"�,at jeg var afrcist Kl. 7, da Diligencen forst
afgaaerKl. 8 sBivozncn, hvormed jeg kjorte, afgik Kl.

7), at denne min Reise (en Forretningsrejse paa een

Dag) var meget þÿ ��f�o�r�d�a�g�t�i�g�,�"at det var þÿ ��e�nmeget
smudsig Historie" o. d. l.

Jeg bar nu forelagt en sandru Fremstilling af
alt det Passerede for det hoic Cvllegii Bedommelse og

stal nu henstille til samme som Politiets narmeste Fo-
resatte at afgjore, hvorvidt den mod mig og min Fa-
milie viste Frcmgangsmaade er lovmedholdelig og for-

svarlig. Jeg er bosat Handlende og Huuseicr heri
Staden, og har ikke blot aldrig varet draget i nogen

Undersogelse, men tor frit paastaac, at jeg besidder
mine Medborgeres Agtelse som en retstaffcn Kjobmand.

Factum bestaacr, som bemarkct, ene deri, at en Madame,

der ikke blot mangler offentlig Autoritet, men prasum-
»iv endog Sagkundstab til at dedomme Mynters ZEgt-
hed, har anseet en SpccieS, en af mine Folk skulde

udgive, for þÿ ��i�k�k�egod." Jeg flullc derfor hoiligcn be-

tvivle, at det stemmer overccnS med den Retssikkerhed,
som Lovene stulle bcstytte og Autoriteterne ffulle haand-
have, paa en saa les Grund þÿ �ikke at indlede en

Undersogelse, hvortil det Offentlige naturligviiS altid

maa vare befeiet þÿ �men at gribe til saa yderlige
og voldsomme Midler, som at suspendere en agtet Fa-
milieS Huusfred og aabnc »en fravarende Mands

Gjemmer þÿ �et Middel, der vistnok maa staae i Eta-

tens Raadighed, men vistnok ogsaa kun anvendes, hvor
der er en til Vished grandsende Formodning om, at

en Forbrydelse er begaact, hvilket ikke engang vilde

folge deraf, selv om det var afgjort, at jeg havde ud-

givet eller ladet udgive en Species, der senere var de-
funden at vare salst. Det har ikke kunnet vare mig
andet end paafaldcnde, at hiin Fremfard netop udvistes
i min Fravarelse, stjondt Anmeldelsen, efter hvad jeg
har erfaret, air var ske« den forcgaacndc Dags Mid-

dag, og stjondt det blev betydet Betjentene, at jeg vilde
vende tilbage den nastc Morgen, og det vil heller ikke
vare nndgaact det hoie Collegium, at hiin Undersogelse,
der har kaster en Fortjent Skygge paa mit årlige
Navn, og som paa en meget krankcnde Maade har
forstyrret min Families Ro, er udfort paa en saa
ustaansom og sormlos Maade, at Hoisammc sikkert
ikke vil unddrage det Sporqsmaal sin Overvejelse, om
er saa dclicat Hverv, naar det endelig stulde ansees for
uundgaaelig nodvcndigt, ikke maatic udfores under mere

betryggende Former, env en Politibetjents mundtlige
Foregivende, og af Personer med mere Conduite, end

underordnede Betjente kunne have, der, som det her be-
rettede Factum beviser, ikke altid besidde Dannelse nok

til at udvise den Artighed og Anstand, enhver Borger
vel maatlc kunne fordre, og hvortil i alt Fald Fruen-
timmcr stulde synes at have en uomtvistelig Adkomst.

Overensstemmende med Lovgivningen har jeg
med dette mit Andragende henvendt mig til det hoie
Collegium, som den rette vedkommende Overovrighcd,
og som j g er ovcrbeviist om vil vcrre ligesaa nidkjcer

i at bcstytte Borgerne mod en ulovmedholdelig eller

inhuman Anvendelse af de samme undergivne Autorite-
ters Myndighed, som i at haaudhcrve disse i dcnneS

lovlige og loyale Brug.
Jeg henstiller nu Sagens Bedommelse til Colle-

giets hoic Decision , med den Fortrostninz derved at

erholde den Oprejsning, min krcenkede ZErcsfolclse
fordrer baade som Borger i Staten og som Familie-
fader.

Sluttcligen tillader jeg mig endnu kun at tilfoie,
at jeg med at indgive dette Andragende, bar ventet i

flere Dage for at oppebie, hvad Politiet videre vilde

foretage » Sagen, men at jeg nu ikke lcrngerc trocr at

burde tilbageholde samme, da der siden den lstc Mai

intet videre er steet i samme, ligesom jeg stal bemcrrke,
at denne Skrivelse er conciperet as mig selv.

KjebcnhavnS Nerrcbroe ren 12te Mai 1838.

Underdanigst
Sr. 4 Ucrlscn.
Aerredroe Rr. 41.

Til

det kongelige danfle Eaneelli.
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Skyheds Nost.

jsbenhavn, ben I8de t)tm 1838. þÿ �Dit sidst udkomne

Rummer af ..Dan? Kunstblad" indeholder nu det saamezet omtalte

Testamcnt af Thorvaldsen, hvoraf for kor: Tid siden en dckrif-

tet Gjcnpart er bleven tilsendt Hr. Eonferenlsraad Tollin. Det

er oprettet i Form af en Dwiatio murtis causa , som har det

tilfælles med et egentligt Testamcnt, at det forst træder i Kraft
»ed Opretterens Dod, men stiller sig fra samme deri, at det strar

har retsforbindendc Kraft, hvorimod et Testamcnt kan forandre«-
eller aldeles omstodc« ved et senere Testament. Bed dette Gave-

drev stjenkcr Thorvaldsen til Staden Kjobenhavn alle de Konst-

gjenstande, han eier eller forinden sin Dod maatte komme til at

eie, destaaende ns Sculpturcr, Basrclicf«, Malerier, Tegninger,

Kobberstik, Lithographicr. Medailler, Gemmer, Paster, Meralardci-

»er, Baser, Terrakotter, Boger ofv , kort, alle hrilkefomhelst Gjcn-

staude, henhorende til Videnskaber og stjonnc Konster Denne

store Gave er kavitet til den Betingelse, at disse Gjenstande

til »vig Tid skulle forblive samlede i et eneste særskilt Museum,
»er stal bare Thorvaldsens Narn , hvortil Staden deforger
en passende soerstilt Bngning, som bestandig stal staac aaben

for Kunstnere af ethvert Jag, men fororrigt kan forevises mod

en moderat Adgangspris«, hvorfor en Oxsvnsmand, som Staden

voelger, stal lonneS. Forevrigt bestemmer Testamentet, at de Ar-

bcider, som ved hans Dod maatte befindes ufuldendte, paa Sterv-

boets Bekostning stullc fuldfores af Professor Freund og Thor-
valdscns Elev, pietro eSallt, og da indlemmes i Maseet, hvil-

ket ogsaa Renten af hele hans efterladte Sapitalformue stal tilfalde,

dersom det Tilfælde skulde indtræffe, at ingen Descendent af ham

mere var til. SaalcdcS er det da nu blevet til fuld og urokkelig

LiShed, hvad der hidtil kun var Formodning, at Kjobenhavn vil

komme til at eie hine kostelige Skatte, der til den sildigste Efter-

verden ville staae som en lusende Stjerne i vort Norden, som i

saldigt og fristt Liv ville bevare Mmdet om Kit store Mand, hvis

herlige Birken her samlet og klart vil ligge for BerdenS Lic, og

blive en uudtemmelig Kilde til forædlende Nydelse for vort Folk,
til Begejstring og Uddannelse ser vore fremtidige Konstnere, til

kSre og Rntte for vort Fædreland. Det kraner nu til Kjoben-

havn at serge for den billige Betingelses Opfyldelse, Opfvrclsen af
et passende Locale, vg det kan aeppc være underkastet Tvivl, at

jo denne Sag nu vil blive optagen med fornyet Zver. Efter den

i samme Artikel i Konstbladet mcddeeltc Oplysning cre 32,200

Rbd. inkasserede og satte paa Rente; tilbage staae endnu 33,000
Rbd. hvortil i de senere Maaneder endnu cre komne 2320 Rbd.,

hvoraf 150« fra Kjobenhavn og 500 fra Laalland. Bi ville

haabe, at lig som nu den eneste Betænkelighed, der kunde staae i

Brien for Erlæggelsen as de tegnede Bidrag er falden bort, saalede«

ogsaa selve Subskriptionen maatte nyde stedse sterre Fremgang.

þÿ �Til Decltagclse i 28de Mai'« Gildet tegner man sig i

Reitzels Boglade, hvor ogsaa de, der onste at optages i dette Se!-

stab kunne lade sig proponere ved et af sammes Medlemmer. Og-
saa þÿ ��L�æ�s�e�f�o�r�e�n�i�n�g�e�n�"vil igjcn iaar fcire denne Fest, og ere til

Præsidenter i den Anledning udvalgte DHrr. Brygger og Stæn-

derdeputeret Bierre, Ingenieurofficicr Fibiger og Pastor Visby.
Zor saavidt Pladsen tillader det, ville foruden Selstabete Medlem-

mer ogsaa de af disse tegnede Gjæster kunne dce.'tagc i Festen, der

vil tage sin Bcgvndclse om Aftenen den 27de, saa at dette Sel-

stab rimeligviis iaar vil »iive det, »er forst hilser den 28de Mai.

þÿ �Bistnok ikke uden storste Forundring ville þÿ ��K�j�e�b�e�n�h�a�r�n�s�p�o�-

stens" Læsere af et Znserat i dette Blads Rr. 129 have fcct, at

Kjobenhavns þÿ ��A�d�r�e�s�s�e- Avis" foruden alle sine andre Privilegier,
Forrettigheder og Monopoler ogsaa med Hensyn til Befordrings«
væsenet er i den Grad begunstiget, at d.t ikke blot er det eneste,
der kan transporteres med Portochaiser. men ogsaa af alle i Dan-

mark udkommendc TidSstristcr og Blade det eneste, som baadc for-
sendes med Brev- og Pakkeposten þÿ �en Begunstigelse , hvortil

Grunden vel snarere maa sogee i Udgivernes evrige Fortjenester

af Staten, end i Bladets egen Fortræffelighed. Hvad der gjor

denne Omstændighed dobbelt xaafaldendc, er det besvnderlig Bak-

lende og Ubestemte i denne Sag, idet, som i hiint Inserat er op-

lyst, den af Secrctair Tsjessen udgivne Post- cgReise-Haandbog
kun anfcrer Adresseavisen som berettiget til Forsendelse m.d Brevpo-

sterne, medens paa den anden Side forsikkres, at dette Blad ved al-

lcrhviestc Resolution vel skulde være benaadet med Bevilling til mod

modereret Porto at forsendes med Palkevvsternc , men beller ikke

videre. Hiint Inserat flutter m d en Opfordring til Hr. Eonfc-
rentsraad David Msnrad til i sin dobbelte Egenskab som Gc-

aeralxostdirecteur og som Medejer as Adresse-Avisea at oplyse

denne, netop paa Grund af hiin Kombination dobbelt xaafaldendc
Forrireing; noget, hvortil han rigtignok synes t maatc fole sig
saameget mere kaldet, som det i hei Grad maa interessere ham at

godtgjere, at han lige saa lidt i ferstnæonte Qvalitct tilsteder, at

nogen Mislighed eller Uregelmæssighed indsniger sig i det til hans

Bestyrelse betroede Kald, som i sidstnævnte Qvalitct tillader, at

det for ham saa indbringende Monopol nyder godt af end flere

Begunstigelser, end der med Rette tilkommer det. Imidlertid
frygte vi for, at man kom til at vente længe, dersom man vilde

vent« paa en saadan Oplysning fra Hr. Eoafcrentsraad Msnrad,
hvis bekjendte Anskuelser om Offentlighed rimeligviis vilde paa-

lægge ham det vistnok tunge Offer, for E.'nfegvenlseracS Skyld at

renoncere paa Meddelelsen af offentlige Oplysninger , selv i et

Tilfælde, hvor dette for ham personiigen maatte være af stor
Bigtighed; vg vi tillade o; derfor at henvende v« til en anden

Mand, der ligeledes synes at have stor personlig Opfordring til at

saae denne Sag bragt pia det Rene, og bvi« politiske Grundsæt-
ninger ncpxc turde lægge dam uoverstigelige Hindringer i Leicn

for Opfyldelsen af et saa naturligt Onste. Bi mene hermed »a-

turligviiS Hr Postsecretalr Vsjesen . Den af ham udgivne Post-
og Reise-Haandbog kan naturligviis ikke givre Paastand paa nogen

videnstabelig Betydning, men dette hans Arbejdes hele Bærd staacr

og falder med dets Rsiagtighed. Ea saadan var man au vistnok
berettiget til at forudsætte daade efter den Sagkundffab, han« Em-

bedsstilling maa give ham, og ester den udmærkede For-
retningSdygtighed , som hanS Medborgere stvldc saa mange For-
bedringer i vort BefordringSvæsen og som i saa hei Grad have for-
staffet ham diSseS Heiagtelse. Det kan derfor ingenlunde være ham
ligegyldigt, at det offentlig er blevet paastaaet, at eet as hans
Opgivender staaer i Modstrid baadc med hvad der factifl bcstaaer
og tillige med hvad der præsumtiv er det retlige, vg vi tillade os
derfor at opfordre ham til at oplyse denne SagS sande Sammen-

hæng, hvortil han efter det Anferte vistnok maa ansec sig forplig-
tet, ligesom HanS EmdedSstilling uden Tvivl vil gjvre ham det

faare let.
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þÿ �Sil te tre tilbagcstaaendc ELfartettcnccrttr, fem Bredrene

Muller fra Brunsvig endnu agte at give her, rilleBillettcr kunne

erholdes fer 3 Rbd.; Billetten til en enkelt Aften koster derimod

S Mk. Deres forste Koncert afholdtes igcar , og Alle syntes at

rerre enige om, at en saa genial Oxkattclse af Kompositionen, et

saa sjerifuldt Forekrag og et saa fuldendt Sammenspil nepxe til-

forn er blevet hert her. Don glade Begejstring , der eleclriscredc
alle Tilhorerne, vidnede om, at den store Bcrrmmclse, der rar

gcaet forud for disse Bredre, ikke var overdreven, cg at de spil-
lede sor en Forsamling, der forstod at skatte god Musik.

þÿ �Endeel as vore Sarfere ville vist erindre sig de þÿ ��S�k�i�l�d�r�i�n�-

ger af det Indre af Dagens Historie/- der forfaa Aor siden gjorde

saa megen Opsigt i Srerig, og, oversatte paa Dansk, ogsaa hoS

05 læfieS med megen Interesse. Sammes Forfatter (Trusen-

stolpe?) har nu begyndt, i Ferm af Breve ril en Ben, under

Titel af þÿ ��S�t�a�l�l�n�i�n�g�a�rcch Ferhallanden", at giro en Fremstilling
af þÿ ��S�t�o�c�k�h�o�l�m�e�r- Zusiandc", der ikke kones at gire Skildringerne

Noget efter i Interesse. Af det 2det Brev, der skildrer de boicro

Embedsmand og C«ji-|>s diplomatique i Stockholm, Uddrage vi

svigende Brudstykke : .... þÿ ��Isamme Ho>tel, som den preussiske
Minister Hr. v. Sreekhauscn, men een Etage heiere, trasser
Du den danske, Grev Moltke. Det er ganfie i sin Orden, at

et Naboriges Repræsentant ajcrHonneurs i den diplomatiske Kreds,

og Grev Moltkes Huus har i flere Aar varet et af de fvrste >

Stockholm, og det, der narmest har giret Tenen an; hans Cgvi-

page er tillige den smukkeste. Det rar red Grevinde Moltkes Side,
matt saae den saa indtagende Hertuginde as Montebello blive indsert
i Kredsen hos os: det rar Venus red Siden af Minerra. Mini-

steren har, under sit Ophold i Stockholm, erhvervet sit Grevcdiplcm;
men allerede fra sin fvrste Optræder hårde han indtaget sin faste

Plads i den fornem,me Verden med en Holdning, sent v.fkc, at ban

var fortrolig mcd Salensliret, og rar bleven -opdragen til det.

þÿ �Niels Enevoldsen, bris Forbrydelse eg Demfaldelsc har
varet omstankelig berettet i þÿ ��K�j�o�b�e�n�h�a�r�n�s�v�o�s�t�e�n�"�,blev i OnSdagS
Morges Kl. 8 henrettet paa Bjerrebq-Baukc ved Slagelse.

Det er almindelig erkjendt, at en Hee! Dags Narrarelse paa

Stedet som oftest rilde vare tilstrakkelizt til at besorge de Forret-
ninzcr, der i Almindelighed give Anledning til disse Smaatoures
men da Posten nu forst ankommer henimod Middag maac i »c
fleste Tilfalde nogle Timer as den paafolgende Dag ofres, for
at fuldferc, hvad Tiden ei tillod den sorcgaaende Eftermiddag. Da

Personpostcn imidlertid kun afgaaer hver Dags Morgen, medgaaer
saaledes 21 Dag til den samme Rejse, der vilde kunne besorgcs paa

en eneste Dag, bris der afgik en Postkaret om Natten.

Omkostningerne maae ligeledes blive forholdsriis ubetydelige,
da Afgangstiden ei lazgcr nogen Hindring i Beicn for, at de lo

nu i Gang rarcndc Postkareter ogsaa kunne bestride de to nye

Toure, ei at tale em, at Krearentsen betydelig rilde tiltage, da

Tid cr cn Gjenstand, hrormed Faa kunne odfle »»omstunder.

Inds.S mangesidige Bekendtskab saarel her som i Hclsingver
cr ham Borgen for, at det her udtalte Onske er saa godt som all-

mindeligt; Znds. haaber derfor sikkert, at han blot har behevet at

paapogc denne Forbedring þÿ �der som sagt lader sig realisere nirstcn
uden Bekostning þÿ �for at vært forvisset om, at General-Postdi-
rectioncn snarest muligt ril drage Omsorg for, at denne vil tage
sin Begyndelse, da det netop er i disse Maancder, hvor den mcest
savnes. nþÿ �hþÿ �nþÿ �

Rjobenhavns Dsrs- Tours, den 1«. Mai 1838. þÿ �

Hamborg 2 Md. þÿ �a vista 201. London 2 Md. . Spe-
cies 202. Specier tolgtes til 12 Mk. 1 Sk. Bank - Disconto
4 pLt. Norske Specicsscdler pr. 100 Specier þÿ �å þÿ �Rdd.
i Sedl. Svenske Sedler pr. Rd. Rigsgjeld 46) å 47 Rbh. Tegn.
4 pEt. kong!. Obligationer uden Rentei 92 a 92', Rdd. Sedl.
Ditto orer 2000 pr. Stykke þÿ �å þÿ �Sedler. Nationalbankens
Obligationer .af Laanet 4de Febr. 1820) 102 å þÿ �Rdd. t. S.
Ditto Ditto 103 i þÿ �i Sedler. 4 xCl. uopsigelige Rigs-
bankobligaticner 1021 -> 103 Rbd. r. S. 4 xEi. norft Laau
red Hambro ck. Son af 1828 101 å lOls i rede Selv. 4
xkt. nye norske Obligationer af 1834 101 å 101 1 i Banco.
4 pEt. Ditto Ditto Ditto Ditto 101 a 1011 i rede Svir. 4
pEt. uopsigelige norske Statsobligationer þÿ �å i Banco
3 pEt. nve danske Obligationer 72'. a 72) Pd. Sterling. 4
pEt. srensse Hrpotdek - Casse Obligationer 981 a 99 i Banco.
Asiatiske Allier þÿ�7�1�a �i Sedler. Bank Actier 59 å þÿ �Rbd. r. S.

A. T. Vechgaard Le Aggersborg.
Berelmæglcre.Til G.cncral-Vostdircctioncn.

©T.Vfkjvn!t de, der ofte ere nedsagedc til at gjerc den lille Reise
fra Hclsingver eg hertil eller omrendt, maae rare Direttionen mc-

get taipyldige for den nu etablerede begremme Befordring, har Ind-
senderen dog saa oste cg sra saa fcistjellige Sider hert det Duske
udtalt og gjentaget, et der med den allerede bestaacndc Daabefor-
»ring maatte forbindes en lignende, der, i det mindste i Sommer-

maauederue, afgik herfra cm Natten, saaledes at Pesten ankcm
til Bestemmelsesstedet Kl. þÿ�4 ��5om Morgenen.

Det kongelige Theater. þÿ �Imorgcn (Leverdag) opkvres:
þÿ ��A�n�c�k�d�o�t�s�a�m�l�i�n�g�e�n�"cg þÿ ��J�a�c�o�bo. Thyboe."

Imergen udgaaer intet Nr. af dette Blad,
hvorimod et Dvbbclt-Nr. udgaaer paa Ecndag.

Færdig fra Trykkeriet Fredag Estermiddag Kl. 7).

Redactcuren boer i Kokkegad« Nr. 134 1ste Sal, cg træffes sikkrcst hjemme til Kl. 11 Form.

For dette Blad tegner man sig heri Staden paa Hjerne! af Adel- og Gothersgade, Nr. 8 i Stuen, og i Proriadserne paa alle kongelige
Postcoutoiutj Prisen cr qrcncluer 2 Rbd. 48 b S, cg T. sor mdenbyee, cg 3 Rbd. 8 si for udenbycs Abonnenter.

Trykt, med Hurtigpresse, i det Brunnichffe Bogtrykkeri«


