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Tirsdagen den 'LLde November

Dcnnc Tidende, redigeret af Adjnnct Ncift cg H. WiSsttig, udgives 4 Gange ugentlig fta det D onS'ske Officin.

Udenlandske Efterretninger.
r,rnkcrig. Paris, den l7dc Novbr. Ter er

al Grund til 'at formode, at Grev d'Espana er bleven

myrdet af sin Esccrre. Esvanas Eftcrftlgcr, General cc-

garra , solger MarotsS (trempel. Han er traadt i Un-

derhandling med Dronningen, og venter kun paa Udbc-

talingcn af den fiipnlercke S nm for at remme Catalo-
nien med alle sine Tropper. O?faa i Madud vandt del

Rygte stedse niere og mere Tiltro, al cu Fredsslutning
snart vil komme istand mcd Aragonien.

Jnurn. des Del), indeholder om den prcnSflsic Told-

forening en markvcrrdig Artikel, hvori der udhaeves, at
en commerciel tractatmcrssig Forbindelse mcd Tydstland
vilde vcere af sterre Interesse for Frankerig , cnd en lig-
ncndc mcd England. þÿ �Endfljrndt de sidste scrgelige han-
dclscftcrictningcr fra Nordamerika havde bragt de ftan-
stc Fonts -Spekulanter til at troe, at man for det for-
stc ikke vilde reducere 5 pc'S Renten, frues dcSnagtct
Finantsministercn Passv tilsinds al andrage paa cn Ud-

ferclfe af denne Forholdsregel.
Velunderrettede Personer forsikkre, at hertugen af Bor-

deaurS Rcife stod i Forbindelse mcd den eventyrligste
Plan, der kunde udruges i ncgen lcgitimisiist Hft:ne.
hertugen hulde nemlig lande i cn fransk Havn, og til
samme Tid Louis Philippe opsnappes paa cn af sine hyp-
pige Reifer. Politiet blev itidc underrettet om dette af-
sindige Complet, og tog sine Forholdsregler. En gam-
mel Tjener ved det erilerede Hof havde imidlertid faact
Nos cm at Politiet kjcndtc Planen, gav de Sammen-
svorne de fornodnc Link, cg Sammensværgelsen gik overstyr.

Et Brev fra Madrid as OdeNcrbr. beretter, at man
der er af den Formening , at Ncgentiude - Dronningen vil
udstede et Manifest, og deri udvikle de Grunde, der for-
anledigc hende til at oploft Eortcsfvrsamlingcn. I Ho-
o cd si ad c n er Alt roligt, mcn man antager, at Oplos-
ningcn turde paa enkelte Steder fremkalde Urolighe-
der. Grev Torcno skal have raadct til at holde ved

Eonsiitutioncn. Rygtet gaacr, at Eopartcro ventes
til Madrid. Clubbcrne siulle ponse paa cn Emeutc,
cg bcstrcrbe sig for at rinde for deres Sag Und eros-
ficier- og Licutenant-Classen.

Til et af de fremmede Gesandtskaber, siger Coir.merce,
skal den Efterretning vcorc anksmmcn , at et russisk Trop-
pccorvs, 12000 Mb. stcerkt, og detascherct fta den eau-

casifie Groendse, har erholdt Befaling til i Iilmarscbcr
at gaac tik Persien. StadftrstcS denne Efterretning , stu
maac vi om kort Tid faae vigtige Efterretninger fta

Orienten. Man vil da kunne forklare sig de bekostelige
Udrustninger, man foretager sig i Rusland paa cn Tit,
da dette Rige mere end nogensinde for trues af cn Fi-
nantscrisis, cg det orientalske Spergsmaal nammer sig
en fredelig Afgierelse. Fremdeles vil man da ogsaa
kunne forklare sig den til Tifiis afsendte keiserlige Be-
saling, at standse mcd Fiendtlighedcrnc imod Tfchcrkas-
sierne, og affintte cn Fred eller i del mindste cn Laa-
bcnslitsiand mcd dem. Denne Underhandling er vvcrdra-

gen General Goloionin; give Ts.l crkassicrne et affiaacn-
de Svar, stulle de russiske Tropper trakke sig tilbage til
Fecstningeroe ved re cancasiske Linier, og kun to Briga-
ter, med Ryggen lancdc til de smaa Forter, der bc-
gr.rndsc Sydsiden af Kosakkernes Land, holde Marken.
( Med dcnnc Relation bor sammenholdes, hvad den prens-
fiffe Statstidende under 12te Rcvbr. meddeler fta Sl.
Petersborg, at nemlig den under Gen. -Licnt. Grabbe i
Lobcl af denne Sommer stedfundne EampagNe for at bc-
tvinge Bjcrgbcboernc allerede er ophort for flere Uger
siden paa Grund at den sig mrrmcndc Linter. De for-
stjcllig: Detafck-cmcntcr af det caucasifle Armeccorps crc

rykkede ind i de for dem bestemte Linterqoarterer. Dette
Aars Felttog har haot dct vigtige Resultat, at de op

rorflc Horder langs mcd Kubanfloden og i det nordlige
Daghcstan cre trccngtc en betydelig Landstrcckning tilba-
gc, og at de nu, indfkrcrnkcde til deres utilgeengclige
Bjergkloster, scc sig paa alle Sider indcfluttede af vore
Stridskrafter.þÿ �Monitduren af 15de Nvobr. melder: Lcd
kgl. Bcflntuing af 12teNcobr. er Viceadmiral Dncam
pc de Rosamel. Pair af Franken'g, ndnavnt til Chcs
for den Reserve-EScadrc, der nu udrustes i Ton-
lon. I dct Tistcrlde, at Rcseyve-Escadren fore-
ncr sig med Flaadcn i Levanten, overtager Vicead-
miral Duc. de Rosamel Ccmwandoen." þÿ �Den i
denne officielle Annonce antvdcde Mulighed of cn For-
stcrrkning af dcn levantiske Flaade stemmer flet mcd dct
i de sidste Dage meget udbredte Rygte cm cn forcstaacr
dc Udjcevning af de orientalfle Stridigbcdcr; Coinmerce
bringer den kgl. Bcflntuing i Forbindelse mcd cn Etter-
retning, der er ankommen fra Orienten, at den ftanfle
Flaade bar skilt sig fra dcn engclflc paa Grund af cn

Note, England, Osierrig og Nusland i Forening hare
overrakt Storsultanen.. Temps derimod vedbliver sin
tidligere Paastand. þÿ ��D�eEfterretninger, vi erholde idag",
sigers dette Blad, þÿ ��b�e�k�r�a�f�t�efuldkommen de af ro tidligere
mcrdceltc. Der er ingen Tvivl cm, at Paschaen og
Sultancn, ester FrankerigS Tilflvndclfc, bave antagci
Grundlaget for cn e.rartnt . der tilfikkrcr Mchrmcd ?flia a



Arveligheden i SEgypken cg Syricn, samt Eandia paa
Livstid; hvormed Rusland cg isser England imis-
lertid ffuflc vcrrc utilfredse.

Storbritannien cg Irland. Den cngelfle Bank
bar, som seedvanlig, bekjendtgsort sin Status sor det
sorlcbne Quartal. Man seer af Bckjendtgjorelsen, at

. der den l?te Rovbr. vare Ml, DUO £. i Eontanier mere
i Banken, end ved Opgjcrelsen af Balancen den 2t)de
-lag. þÿ �Man troer derfor at kunne antage, at Penge-
mangelens Erisis bar naact sit holes« Punct. Ivvngt
maa det bemcrrkes, at Banken efter den 12te Novbr. har
erholdt bctydelize Summer Eontanter fra Sydamcrica.

Mavoren af Reivpcrt, Philipps, er i Betiagtning
af sin udviste Aandsncrw.vcclse red Emeutea i Rcirpcrt.
udna'vnt til Ridder. Allerede i Fcrveien havde han af
Marguis Normanby erholdt en forbindtlig cg meget smig-
rende TaksigelseSsirivelfe.
I Handelskammerets forsamling i Manchester om-

talte !»>'. Bo w rir. g den velvillige Modtagelse, han, sem
Nepreesentant for Englands venskabelige Sindelag, havde I
fundet overalt t Tfilaud cg blandt alle Elasser af Bc-
folkniugcn. Han uda.cvcde det tydste Folks ImelligentS
cg ncrsteu almindelige Bclvillic for Englaud; han ant'orte
en hcibelreet pernssist Statsmands Ord, der for HanS
»Hfrcifc fra Berlin , havde sagt ham: þÿ ��F�o�r�g�l�e�mDe ikke
Deres Missions Bigtigbcd; g or De, hvad der staacr i
Deres Magt sor al vestpike vort kommercielle Forbund,
og forglem ikke, at vi nedstamme fra samme Blod." þÿ �
Dr. Bomring udkastede derncost en Skildring af den tydske
Toldforening, cg henviste iscrrdeleshed paa den betydelige
Kraftudvikling, der er mulig for denne Forening mellem
20 Biill. Mennesker. At arbcide paa denne Forenings
Adstilleise, vilde vcc.e Daarskab og forgjeves Moic; det
Eneste, man har at g fore, er at underscge, hvilken For- !
deel England mulig kan drage af denne uhyre Slatsma- >
ftine. Al Englaud ijaudeleshed forulempes ved Forenin- !
gens hsie Tarif, er harvet over enhver Tvivl, men lige- I
saa vift er det paa den anden Side, at England selv !
for en stor Deel lutrer Skylden, fordi vor Regserinz
stedse har vcc.ct dov imod de gseotagne Opfordringer
om at revidere vor egen erorbitante Tarif, Fordringer, i
der fornemmelig udgik fra Preussen. Imidlertid cr det i
endnu ikke for sildigt, og, saafremt man kun kommer den \
preussiske RegsecingS Tilbud »mode, og ikke flader sig
selv ved eensidigt Hensyn til den mod de store Grund-
ciercs Interesse iventifle briiiskc Agricultur- Interesse,
ville Handelsforholdene imellem Tvdflland og England g
endnu som forhen vcrrc gavnlige fordel sidste Rige, end- V
fliondt Tydfllaud stedse vil have den Fordeel, at have ?
Arbeidcre til billigere Priser. þÿ �Resultatet af denne For- I
samling var, at der antoges en Mcengde Resolutioner, £
der udtalte sig for Principet af den frie þÿ�H�a�n�d�e�l�. �Til Z
de nyeste Efterretninger fra Ostindien maa endnu til- I
foieo, at den britiste Hcer tiltræder sit Tilbagetog igsen- I
nem Pnnschab, da det cr lykkcts don britiske Resident S
ved den nye Beherflers Hof i Lahcre, at udvirke Til- S|ladelse dertil. Paa Brien vil man affcette Herflcrcn i
Jielat, der udviste et fjendtligt Forhold ved den britiste !|
HcrrS Fremmarfch ; en Deel af KelatS Gebcet vil vel
tilfald: Schach Schudfchah. Dost Muhammed Chan,
Cabul'S fordrevne Herster, befandt sig med 2000 Ryttere
i Knhlnm; et opsnappet Brev fra en af HanS Ledsagere
beretter, at Ehanen vil opholde sig der i en Maancd og
derefter har isinde at vende sig til Mnschid. De cstut-

tøffe Blade bkbreide Sir JohnKeanc, at han har tilladtschach Schndschah at henrette en Son af Dost Muham-med tillige med 20 af HanS Tilhcrnge're. Denne Beret-
ning synes usandsynlig, da Dost Muhammeds Son, der
ved indtagelsen as Ghttjni faldt i EnglcrnderneS Hcrndcr,kun paa der Bilkaar overleveredes den nye Schach, aldenne skulde flaane Pn'ndsenS Liv. Overordentlig for-declagtig stildres den Dirkning, som det lykkclige Ildfaldas Togct til Afghanistan har ftcmkaldt i MellcmasicnhoS den muhamedanste Befolkning, der ved HoiasiensErobring er ligesom bcdovet. En overordnet Auctorircl iMadras vttrer sig faaletcS om dette Resultat : þÿ ��D�e�tlyk-kelige Udfald afkoget paa hun Side af Indus hårde-friet oe fra en Fare, der var endnu mere truende, endru rnsilfl Invasion eller Ovcrvargten af den russiste Ind-flyd cl > c i Mcllemasien. Dct har i'gfcn erhvervet vS de
in- fodtes Tillid til vor Magt, eller saaledcs som tcvilde udtrykke sig, til vor Stjerne. Et Aar i Forveienta.tcs der « Basarerne kun cm Russernes uimodstaacligekSemstrivt, og vor Mangel paa Kraft til at kunne bydedem iLpidsen. Endog om Tilstanden i Canada var man
underrettet, og ssildrcde den naturligviis med de minke-
fic sarvcr. _ Enhver Muselmand saa c i prophelist Aand
Gjcnoprcttelscn af Islam, og de latterligste Historiervare i denne Anledning i Omlob. Det hcdte, at Keisc >

ren af Siuoland selv var i Hjertet en god Muselmand,at han vilde omvende sine Undersaattcr til MubammcdSecrre, og vpflaae sin Hoflcir i Dclhi, og at Dost Mu-ha mm cd stuldc udncrvncs til Keiser afHindostan og Per-sien under Ruslands Beskyttelse. Til denne Sagernes
giinflige Forandring i politist Henseende kommer vder-mere den Omsi.rudighcd , at det engclstc EompagnicSfinanciclle Anliggender vise sig s.rrdclcS fordeclagtige.Hosten har havt et godt Udkald, og Alt lover en r.ig Ind-Krgt. Handelen med Opium drives endnu som "for.Iolge de sidste Efterretninger fra Calcutta udrustedes

'

der tre hurtigscilcude Skibe, ladede med Opium fer tikTveds for alle Hindringer at indsmugle det i Ehina.
Indenlandske Efterretninger.

Kjobenhavn, 2Zde Novbr.
Riddere af DanncbrogordcnenS 4ve ClaSfe crc afHS. Maj. Kongen udnaivntc: Under lide dS. Directcurfor Soroe Academie, Prof., Dr. Theol. G. H. Waaqe:under l l re : LcgationSfccretairen ved de kcngl. danste Gc-faudrffaber i Paris og Stockholm, Kammerjunker LudvigUlrich HanS Baron af Brockdorff og Wulf Heinrich Bernbard Greve af Plessen, samt kgl. danst Consul i Liosa-bon, Io,cvh Marie ONeill; og under 14fce: Secvnd-

Maior vcd Livgarden til FodS, Kammerherre Otto Fri-derich Magnus Greve af Bandissin.
Mcd DannebrogSm-rndcncs Hcederstcgn har HS. M.Kongen bcnaadet: Under 14de dS. Ridderne af Dbr-'rdencn : Oberstlieutenant af 1ste jydste Jnf.-Regim.C.el. v. chiern , og Second - Ritmester vcd Livgarden til

Hest, H. I. F. v. Beuzon; cg under lGde deputeret Bor-
ger » Apeurade, A. Tyrcll.

Under 17de dS. har HS. M. Kongen allern. tilladt Li-
thograph vcd Gencralqvartcermester-Staben, Premierliente-nant v. Hcnckel, at anlorgge og bcrre den ham af Kongen afSverrig tildcelte Dccoration som Ridder af Svarrdordenen.Til Storkors af Dannebrogordenen cre under 18de dSudncrvnte: Directcur for OrcfundS Toldkammer, Eonfe-rcnlSraad N. Holten, og EonfcrcutSraad B. Thorvaldsen.



Til (Sontnt. af Dannebrogordcnen er under 19de ds.
udnævnt : Chef for del kgl. ArtillericorpS , Oberst 31. T.
v. Lutzcv.

Ved allerhoicstc Resolution as 13de Dennes er den af
Bygningsinspecteur BindcSboll udarbcidede Plan til
Indretningen af den af H6. Maj. Kongen stjæokede Si-

debygning af Christiansborg Slot til et Mus« nm for >
Thorvaldsens Kunstværker allernaadigst approberet, i

dog saalctcS, at Omkostningerne under ingen Omsicendig-
beter maae overstige 200,000 Rbd. Det er endvidere
bifaldt, ar Planen uden Ophold stal iværksættes og Ar-
beitcl udfores med al Kraft og Hurtighed, samt at de

soruodne Summer hertil i ,forbindelse med, hvad der ved

Subscn'ptivn allerede er indkommet eller fremdeles maatte
indkomme, skulle udredcS af Stadens Midler. Saa er

ogsaa Magistraten autoriseret ti! efter Overlæg med Com-
mitteen for der Tborvaldsenstc Mnscrum at overdrage Byg-
»ingSinspccteur Vinde sboll BvgningS-Arbeidcts lldfo-
iclsc under Tilsyn af en Bygnings- Eommissioo, bestaa
ende af dertil af Magistraten, af de 32 Mænd og af
Committccn valgte Mænd. Hvad den Deel af Omkost-
vingerne ved Muserets Indretning nngaacr, som bliver
al udrede af StadcnS Kasse, vil allcrhoicstc Resolution
nerrmere blive afgiven , om hvorvidt og hvorledes bemeldte
Udgifter ville blive Cominuncn al refundere.

Den hidtil for vordende Brændeviinsbrændcre paabudne !
Cramcn, bar HS. Majestæt under 0te Ds. bifaldt stal
være ophævet. þÿ �Under 19dc DS. er med Hensyn hertil
en Placat udgaaet fra det kgl. danste Cancellie.

Kongens foged har atter været i Virksomhed i Anlcd-

ving as den mellem Adrcefecontoiret og CvmmiSsionSti-
denden verserende Sag. Efter Provcprocurator Krafts
Reqvisition af 2 1 de d. M. bar han nemlig været opfor-
drct til ex officio at træffe foranstaltninger lit Over-

holdelsen af det hoS N. Larsen og Bogtrykker Elm-
quist den 0te d. M. nedlagte forbud , eller i alt fald
at lægge Bcstag paa og tage under forsegling saavcl de

Ercmplarcr af þÿ ��A�l�m�i�n�d�e�l�i�gCommissionstidcnde", der i

Snaregade Nr. 12 maatte forefindes bestemte til Udde-

ling blandt Publieum den 22de d. M, , som den Presse,
der benyttes til Trykningen af bemeldte Tidende. End-
videre begjertcS forbud nedlagt for en Person, navnlig
Hagclbcrg. Kongens Foged har hcrpaa afgivet en

Kfendclse, der gaaer ud paa, at Fogden ikke studer sig
foranlediget til, ex officio at træffe nogen foranstaltning'
ul Overholdelsen af det HoS N. Larsen cg Bogtrykker
Elmquist nedlagte Forbud. Ligesaalidet agter Fogden
stg befriet til at efterkomme Neqvireuteno Forlangende,
forsaavidt dette gaaer ud paa, al lægge Bcstag paa og
tage under Forsegling saavcl de Ercmplarer af Ccmmis-
sionStidendcn, der i Snaregade Nr. 12 maatte forefindes,
bestemte ti! Uddeling blandt Publieum i Morgen (k. 22de),

som den Presse, der benvtteS til Trykningen af bemeldte
Tidende. Naar Fogden stal finde sig befriet til at lægge
Bestag paa cnGjcnstand, maa det forekomme ham sand-
svnligt, at Bcstagct vil kunne blive ved Dom stadfæstet.
Men det her reqvirercdc Beflag paa de trykte Ercmplarcr
af CommisfionStidendcn og paa Bogtrykkerpressen synes
itkc at kunne ventes stadfæstet ved Dom, da flig Stadfæ-
stelse kunde have den Urimelighed til Folge, at de under Be-
stag lagte Gjenstande bestandig bleve CicrncsRaadighcd und-

dragne. Thi at Bcstagct kunde, som Reqoirenten syveS
at mene , blive stadfæstet » fordi dets Stadfæstelse vilde gjore
dets længere Vedvarcn unodvcndig, kan neppe antages.þÿ �

Om 71. Larsen er berettiget til at udgive og
Elmquist til at trykke EommisfionStidenden,
maa endnu anseeS som uafgjort, saalænge der
ikke er faldet Dom i Sagen. Med Hensyn hertil
eragtede Fogden: at han finder sig i Anledning as den

fremlagte Reqvisition ikke befriet til at foretage Andet,
end at paabegynde den hos Hagclberg reqvirerede
Forbuds-forretning.

Til den almindelige Forberedelses - Eramen ved Uni-
vcrfitctet for Forststudcrendc, Prlytechnikcre og Beterinai-
rer indstillede sig ialt 29, hvoraf ikke mindre end 9 be-
fandtes umodne, ligesom 3 maatte neicS med Characteren :
Maadelig.

Underbibliothckar P. G. Thorsen og Cand. philcs.
N. L. Westergaard have i disse Dage udstædt Ind-
bydelse ti! et Monuments Ncisning paa det Sted, hvor
Prof. Rask '6 Becn crc glemte, for at hans Grav ikke
længere stal være stjult blandt de Manges, hvis Navn
og Minde er dod med deres Legemer.
I disse Dage er udkommet et særdeles interessant

Skrift: þÿ ��A�b�d�-�c�l�-�K�a�d�e�rog Forholdene mellem Franst-
mænd cg Araber i det nordlige Asrica", af A. V. Di-
nesen, Premicrlicuteuant i Artilleriet, Ridder af Tbrg.
og ZEreelegionen.

Frokcn Nanny v. Becnfeldt (bckjcndtaf en offent-
lig Fcide med Kammerraad Koefoed til Lindholm) ind-
byder þÿ �ifolge Aarh. Av. þÿ �til Subskription paa:
þÿ ��D�r�o�m�m�e�b�i�l�l�c�d�e�r�,eller min Vandring gjcnnem
Livet. Nytaarsgave for Aar 18-10. Med Motto: Du-
rum! Scd þÿ �levitis fil palicatia, qiiidijutd cor-
ricrc esl nefas. Tilegnet enbver ærckjær Danneqvin-
de ialmindclighcd og enhver samvittighedsfuld Opdrager-
inde isærdclcshed." Man tegner sig hos Forfatterinden i
þÿ ��S�l�a�d�tLauenburg". Frokcn Becnfeldt er sysselsatmed
flere litcraire Arbeider, der efterhaandcn ville sce Lyset.

Hr. Benoit Tonrniaire har, foruden nogle nye
Medlemmer for sit Kunstbcriderselstab, i Hamborg enga-
geret et udmærket italienst Linicdandscr-Selstab (Avcri-
nos akrobatist-athlctiste Selstab, (som i denne Tid giver
Forestillinger paa Apollo-Theatrct i Hamborg) til, i For-
cning med hans Selstab, at give Forestillinger i Vinter
paa det nye Vcsterbrces-Thcater. (Kbhp.)þÿ �Naar Sel-
skabet bliver fuldtalligt, lan en nv Pantomime ventes op-
fort, hvortil ZEmnet er taget af den danste Historie, fra
Frederik den Tredies Tid, og hvortil nye Dccorativncr
og Costumer anstaffcs. Denne Pantomime bliver om-

hyggelig indovct og vi! med Hensyn til Indhold og Ud-
styrelse rimcligviis blive en af de bedste og stjonucste, Scl-
flabet har opfort i Kbhavn. (Dagen.)

Hr. Hambro .juu, nordamerikanst Consul og Assoeie
af vort forste HandclShuuo: Hambro & Son, har i
dette Efteraar taget Bolig i London. Man tor vel for-
udsætte, at ikkun private Forhold, eller i alt Fald kun
tcmporaire Aarsagcr , fjerne Hr. Hambro fta Centralpunc-
tct for den omfattende Virksomhed , som hans Fader med
sit klare Overblik over Handelsforholdene bar indledet, og
med sin sjeldne Dygtighed bar bragt i Flor. Dersom
Handelshuset Hambro od Son, som hidtil, vedbliver med

Klogt at arbeide paa vor Industries Opblomstre«, vil
dctS Navn komme til at siaae hrjt hos taknemmelige Med-
borgere. (Khp.)

Ifolge þÿ ��D�a�g�e�n�"tæller nu Kammerraad Langgaards
Voltigeeranstalt for Damer 80 Dccltagere, hvoriblandt
flere af de ansctefie Lægers Dottre.



Jfolge Kbhpostcn koster Fattig vcrscnetS Admini-
stration i Hovedstaden over LO,VW Rbd., uden at
man beregner den MaSsc af Personer, der leve ved Fat-
tigvcesenet, saasom Lcrgcr, Prcrster, Svgcvogtcrsier m.
v.; tin disse »beregnede, bclobc Udgifterne til Personer,
der bavc Auscrttelse under Fattigvcrscnet, og til Eontoir-
udgifter og deslige sig til omtrent SV,VW Rbd., foru-
den frie Boliger og andre Accidcntser, allsaa cintrcnt til
cn Trediedcel af den aarligc Fatligflat.

Samme Blad melder, at der formedelst BrodctS Bc-
staffcnhed i te sidste Dage stal davc udbredt sig Svg-
dom mellem Arbcidernc paa Ladegaardcn, og at Stado-
phpsicns stal have crkl.vret adstl'lligt dertil leveret Brod
at vcrrc fladcligt for Sundheden.

Si m mons, Avis- og Avcrtiescments-Commisi»onair
i Cbichesrcr, agter at udgive et Vcrrk i 2 Dele, indcbol-
dcnde þÿ ��e�n�g�c�l�s�t�cog fremmede Avisers almindelige Historie
og Stastitik" og onstcr derfor at crboldc ct Ercmplar
af enhver Avis , som nu udgives, saarclsom enhver Avis,
hvis Udgivelse er standset, og vil vcrrc enhver Avisforlcrgger ;
eller RedaUcur meget forbundne, dersom de ville forsyne
ham med et Ercmplar af deres Avis. Da det projekterede
Bcrrk omkattcr er vigtigt Afsnit i den europcriste Enltur-
Histon'c, svncs det al vcrrc cn Pligt for Danmarks Bed-
kommende »ned venlig Meddelelse at bidrage til BcrrketS
Neiagtighed.

Fra iicrsirommende 2Tdc Dccbr. (Juleaftens af at regne,
have de overste Dfstcierer ved det borgerlige CavallcricorvS
i Altona, erholdt allernaadigst Tilladelse til at bcrre
Skjcrrf, hvorimod bcncrvnte ErrpS fra samme Datum ikke
lcrngcrc maa have Bcscrtving med Guldtresser paa de-
res Uniform.

Kiel. Corrcsodbl. melder, at i den af Hs. Mai. Kon-
gen af Huset Hppolcte tn Roselle stb Eomp. i Havre,
ved cn Hr. Chateauneuf, forelagte udforlige Plan til An-
lcrggelsen af cn Jernbane fra Altona til Zlicl, i Forbin-
tclse mcd cn Dampstibofart paa Dstcrsocn, er Actic-Ea-
pitalcn forelobig calcule-ct til 5 Mil'. Rbd. o c ruden
cn Garanti fra Statens Side for 4 pCt. Netto - Jndtcrgt
og ct udelukkende Privilegium for Dampstibs farten paa
25 Aar (d'Q har Huset anholdt cm flere andre Bcgunsii- i
gelscr.

jF-aak-org, dcnbteNcvbr. Arrestanterne Ch rist o-
pH er Nielsen og Rasmus Rasmussen, egsaa kal- jadet RasmuS S i ru ed ah l, have sidstafvigte Nat sat
sig i Frihed ved Udbrud af Arresten bcr. Da de begge cre
temmelig almindelig bekiendtc ftm farlige Forbrydere, »
»stand til at begaae, hvad MiSgierniug det |
skal vcrre, saa tilraader man enhver at peaagte sin
Ei'evdom, saavcl ved Dag som Nar, og lade deres Paa- jl
gn'bclse vcrre sig magtvaaliggen.de. Den eller de, som
paagribe og til ncermeste Prlitiovrighcd ovbringe een eller
brgze a dem, er lovet cn Lelonniug fra Bvscgcdcon- $;
toiret i Faaborg.

Befordringer cg Afgang.
linder det dunste uncciiic : Den tdc Decbr. 153? erLand-

foged i hibl( ©. < -hi ii I?; 'ni deilitfet til Byfoged i .Rcifja- Ij
via _ 1 en i-te Zlvvbr. t. ?l. er G.ittf. ;! eoi. P. M. Lp G.
!be .. ...».tie: tit reesonel Carelian bcs Sognepræsten I
kor Hoi'elie rc» LeUinqe tvienigbetcr : Sjcrllant : Eand. rbeol. H>5 - Lund ti! reesonel Earel'an !;cs ©oanerrcrsten for Slags«
i ;tc cg Gant! ose Menig!,etev > ari rllant.

Under Rentekammeret: Den !>de Leitr. 1???, bittilvcr- I
re ice p'ane ;,n t i Island cg Bofcget i Reikjavig. Kam- ||merraat M H. Tyede, uencornt til ©nsselmand for Jtjofe
saml

"
irrer stemmer eg Srsselwand ter Guldbringe ©vs- »l!

fel, og bidliloocrende ©vsselmaut og Wrretétommer sam-
mesteds ©,_(piiiilpgfeti tit Landfoged i Island.

linder General - Toldkammer- og Tommeree - kollegiet :
Den 5te Noebr. er Xoltcomretleiir P. F. Muller i Fjens-
borg ntncernl til tste Toltconlrolleur sammesteds: Toltcon.
trolleur H, Petersen t ©enterbvrg til Sten; Rilmester cg
Iclftontrolleiir i Flensborg C. F. Hollermaiin til 3tie; Tvlt-
controlleiir i Flensborg C. SI, Lassen til Ide, og Toltasst.
stent H. F. S. Rcvdel i Kiel kil 5te Toldcontrelleur, samt-
lige i Flensb rg. Den t!>ee November . Piemierlientenant
red Ldet Ivdlle Insanterie- Regiment P. A. Thomsen til
Toltconlrolleur i ©enderborg.

Dsde. Kjobenhavn: Enke efter islantstKjobmant Gren-
holet; Georg Chr. Ieeseii , SI Aar; Ziispecleue eg Lccrer
ved Graliststolen C. A. Aalborg, S!« Aar; Emilie M. Bro-
tersen; Bagermester I. ?. C. Hagemeistcr; Jomfru D. A.
Filler, 24 Aar. þÿ �Holbek: Marlh. M. Lunb, S» Rar. þÿ �
Eiiflsbjergdve : Gonvernaitte Loventzo ©. Hallager, «!8 Aar.þÿ �Broholm i Feen; Cnkesrue C. M. Sebested. þÿ �Mittel-
fart: Brcrnbevlinsbrcrnber L. Lauesen, 50 Aar. þÿ �stjerte«
gaarb: Prorrietair N. St. ©entrrgaarb , 3S Aar. þÿ �Nibe:
Consumtionsbetiem Oi. C bristen fen. is Aar. þÿ �RanterS;
Vognmand Zens Mickelfrns Hustruc, 50 Aar.

A VKHTISSKMKX'TiS.
Svlv , tilhorcndc Lem og Vcibvc

Sognes Skolcvcesen, kunne erholdes tillaanS imod lovlig
Sikkerhed, naar man henvender sig derom enten til Sko-
lccommissionen for Lem og Bcibye Sogne i Salling eller
til Skoledirektionen for Salling og Ficnds Hcrredcr.

stlklescldt-Lnnrviq.
Prcosicgaards - Avlingen i Borde ved Viborg er at

faac i Forpagtning til Foraaret. þÿ �Man henvender sig
i tliodding Prcestcgaard.

?iyli»h bjemkvittne Vare:
Glasvare, Fajance, Galanierie- og ©raalvare, Jern-Pia-

der (sreniTe og engel,7e? i flere ©tsrrelfer. Zink -Plader,
Jern -Keaegrvder, ©legegrvder med stoble Laage. steble
Kasseroller, ©kaste - Poller eg smedede Pandeblake. DI Jern-
Bagnd og Ring-Zent i flere Dimensioner , ©em i alle
©tmelfer, ©riger ni forstjelliq La nåde. Hagl i alle Nr.,
Krudt at fortrinlige ©orter. þÿ �Her - Blaar « ti Mk. 4 fi,.
li stil! Mk. er. LAk . Nin Lameeelie, urastn. Roeolie,
klar Havkalec - Tran , beid engelik Padste-Sade, Eccnsnet-
Dlte-©ade, betste Congo- og Haesan-Tbee af det astatiste
Comragnies sitste Paknina þÿ �C b o c o I a d e (itdarbeidet til
niltkvi: men Fitnbed i lukket Målline) til Fabrik Prsis SH. « 8 'Mf. pr. H saml eerige ti! Colonialbantelen tende-
rende Artikler. þÿ �Cnbeitere feren ndes et Ildeala af finere

ca ©kraaetebakker samt Cigarer bos G. "£> o v '
C o c o I a H r,

»idarbcidck til den fuldkomneste i i n b e d i f. T h r.
Iv t i c b m c li ii o Fabricalions - -Zandels De. mp-Thoeo-
! a d c - fabrik, lklisabethsminde vid R job e »bavn. er-
holdes ril Labrikpriserne, ;>t> si. » i Rbd« c!S si.
pr. U., bos :

S. .? »i c h w a l d t i L> i b o r g.
!!.. Ts. Damgaard i Skive.
H. .>». 11 v t b o c i Ringkjsbing.
.S. c. 2b ru »i ii i »5 ol fr eb roe.
K. A n d r n p i st. e n> v i g.
5. Schade i 11 v k i o b i n g paa M o r s.

st.igefom Fabrikatet med fuld Foic kan anbefales fom for-
t r i » l i g t , faaledes er der ogfaa fsrget for dets f m a g-s »ilde II d f t v r i i, g.

Ved Proclama af Daas Dato. i'om ril bliee icefl for ved-
kommende Retter, ere Creditererne i afdede ©elreietgaart-
mand Thrisren Jorgensens og bans senere atdete
Hnstrnes Johanne Thriitensdakters fcelleds Bee
as Osterutitup Bee, Norretrandees ©egn , Zlellum Herred,
Aalborg Amt, indkaldle met tS Ugers Varsel til al anmelde
og bevise deres Fordnnaee for imterteanete ©fifteforealter.
Hvilket herred endvidere bekjend:gjores.

Nibe, ten IKe Noctr. Ifi39. te uge.




