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Overalt hvor Rcgiering og Folk gicnfidig haoe crftendr
dwandrvs Betydning, bvor FclkcneS Medvirkning til
Lovene har givet diZse Anseelse og krast, og hvor bor
gerlig Frihed bar sundet Anerkendelse cg Bcstytlelsc þÿ �

der have Staterne vundet Hxder og Styrke, og der davc
i de borgerlige Samfunds Forvold alle god« og ædle
kræft« udfoldet stg altid friere og friere. Led alle
Tiders Erfaring er Dette bleven bekræftet : men det blev
dog isxr i vore Dage Folkcsvly ningevZ Seier. at flan«
dtSse Sandheder almindelig Indgang ?cm Danmark«
Borgere kunne vi derfor glcrdc cS over, at dette ogsaa
er steet i vort Fxdrland, og paa ry steet saaledeS ved
den Institution, hvorved kongen vilde fore ut Folk Tider«
OvlySning im.de. Men er Stxaderlnstiluticocu et
Pcrrk af den altid fremstridendc OplvSuing. da t r vi
ogsaa fortinne rS til, at den vil bringe velsignelsesrig!
Frugter thi dt er >o veiop dco rette OolySningS store
Gjerning, ae bringe Menneskeværd og Mcnvcst»retlig
beder til Erljenteife , at ordne de retfxidige Love, som
ere Etaterne« sil'rcftc Grundvrld og at fremkalde den
Tillid og Selvbevidsthed, saavcl H.S det enkelte Individ,
som Ho« drt hele Folk, uden hvilke der aldrig stal kunne
udrette« Rogrt af hvad der er Stort og Asdel cg Godt.
Bi have derfor mvdtaaet Stænderinstitutiencn med Glxdr.
og et nyt Folkeliv er derved vpvaagnet ib'andt rS.
Derom har ikke alene den Tale, som har lvte i RoeS-
tilde og Viborg, allerede bragt rS de glædeligste BidveS-
byrd, men derom maae ogfaa de mange stærke og gode
Raster, som ere komnc til Orde i Folket, paa det m-est
Levende overbevise oS. Opfyldtes alligevel endnu ikke
alle vore Onst«, saa lader oS ikke glemme, at det ikke
,r paa Blomsten, at man stal plukke den modne Frugt,
mcu lader oS 'lutte o« fast til den Institution vi have
modtaget, i det Haab. at den mere og mere 'tal oplive
den ritte Almeevaand og befxfie det rette FrihedSNnd
iblandt o«, og alle de God« lom felgc denne, stnlle
da »kke udeblive

Naar vi altsaa nu ere forsamlede sor at festligholde
den Dag , da sor otte Aar siden Grundstenen blev lagt til
cnIodretniog, Kvi« Formaal det er at fremme Borgcrecl
og Borgcrfiibcd þÿ �saa ville oi, med en glad Erindring
om hvad d»r red den allerede er udrettet, og med et

stridigt Haab om , hvad der ned den kan . ved den stal
udrettes t>l Held og Velsignelse for ve« elst»de Fætre
land. udbringe en Staal for Zterndcrinstitutioiien k

Fc>r ,rllc Bondens Plaadqivore
Klagerne over Ecnstdighed ere almindelige, endog hvor

Sandhed tal.« vi stalle soge at u >dgaac den med Hen
syn til denne Kr.eS, og det vil ncppe finde« vaafaldendc
at »u Mand. der meget gi-rne vil .niere Profession
af Besindighed, forlog« at pirre, dvad der kunde syne«
»ensidigt, m.re alsicigt Bi have erindret Stxi.derne
..den offentlige Mening", den frie og uafbxaglg« PreSse. '

diSse vigtig« Raadg'.vere. men Kongen har foruden DiSse

ogsaa Andre som det kunde syaeS »ensidigt der al forb,-
gaae. Sftondt vinide. at under en selvstandig og kraft
fuld Konge dlin.r ingen RaadgivcrS Indflydelse afgiv-
rende, vil »cg d.rfor tillade mig at ovfordre Dem winc

Herr.r! til al forene Dem mes mig i gode O"?»r fer
alle Kongens gode Raadgivcre at kc maae udfore dereS

Kald med SandhcdStixrl'gbed og Frimodighed i ten

faste Tillid, at Kongen allid kun vil det Bedste, at de
ville give deres Raad uven Hensyn til c.icn Fordecl
eller c«n formodede Moctagelsc as be givne Raad. alene
med Hensyn t,l Kongen- A5re og Lan".tS Bel. at de

navnlig aldrig ville tileaade at givre Det afd.rngigt af
Kongen« Naadc. som alle god danste Borgere glxdc >>g
ved at betragte som alene ashxngiat af Laudet« Love

Prersldenrcriic St,r,rl.
Mine Herrer! Idet leg re,ser mig for t,l Slutning

at udbringe en Skaal for de trende Man'd. der have
havt Forfortet ved denne vor festiigc Forlamling. har Ug
forst at takke dem for ben Omhu og det Talent hrvr
med de have regtet dette Hverv Jeg nnffer dertil at

knytte en anden Betragtning Der er« enkelte Mxnd i
Folket dvis Ravn e« rxoneS llandt o«, uden at Tanken

, Slilhed dvxler ved, » vad vc have virket og fremdele«
ville virke for Samfund« Men naar ydre Forhold af
og til friste saadaunc Mxnd til at ttxkkc sig tt'ldage.
trxtlcde ved de Hindringer, som stige Forhold frembyde
for dcre« Birkeo da kan det gureS n.'digt, at Erkfen
delfto af tercS Bxrd kommer til Orde. Saadanne Mxnd
ere vore trende Prxffdenter Dere« Pxrd for o« er er.
kiendt ved dcre« Lalg til at fsrc Zorfxdet i vor For.
samling, og jeg ''oster nu. at Erftendelsen af dereS Bor-
gervxrd tillige kraftigen maa udtale?, id« jeg udbringer
en Skaal for PicfeZsor Elau'"eu, Grosserer H ansen
og EtatSraad Hvidt, ei blot som denne Forsamlmg«
Prxstoentrr. men eg scm dxderligc og virksomme Borgere

Pcr'vrdrinqer.
Under det SleSvig-Holstecll Lauenborgsk«

Eancellie. Den 2tdc Mai har H«. Majest. Kongen
allernaadigst uvnxvnt Professor oxtim-eeelin. Theolo
gien ved Universitetit i Tubingeu , I. A. Dorner til
Professor »Hi,., i T heologicn ved Kuler - Universitetet
og under 25fce s M PrefcSsor extrsarstin. i Lovkyn-
digheden ved Kieler - Universtietet I. F. Kierulff til
Professor »r>1i». ved samme Universitet. þÿ �Under 2bde
s. M. Har HS. Maust. Kongen allernaadigst bifaldet
Forftcmmelfcn af Eoristerne ved de SleSvigste Over
dicastcncr. I. E. Madsen. P. I. Truelsen, W.
A. ? Poulsen og N. Broluud. til tstc, 2d«n.
3vic og lde Copisi ved samme Overdicasterier og under
»»ve s M. gll.rvaadigfi adnxvnt H. M Iordt fta
Flensborg til »te Eopist ved samme O verdicastener

Ndcnlundlke Etterretniagcr.
, Med begge dc ankomne H mborger Poster fta i Tir«.

:ac>S og iforgaarS er der ikke kommet nogen videre »fsi>
eielle E'te«ctningcr om dcu tyrk.ste Arm« i Syrien,
imidlertid meddele vi nedenunder en Artikel , tagen af

Pr-uSf. Stat?;.", fra W«n d« giver Efterretning«
fta Eoostantinopei til den t»tc og fra Smyrna til
den ilte Mai. Dct er naturligt at ZCmnet c« de
tyrk.ste Anliggender >sxr btstixstiger de ftarste Blade.
I Delilter-rkammcret sordandlcd« man i Bureaneroe Re
gjenngenS Fvrlanentc ai 10 Mill. Fr. til Udredning
af Skide > Mlek. idavct. Pcb denne Leilighcd have stecre
Medlemmer korteligen udtalt sig om Nodvendigdcden af.
at Frankrig handler med Eftertryk i den tyrkiste Sag.
iblandt tim der forel-bigen davc udtalt sig, ere ogsaa
Hr. Thi er S og Hr. Guizot, der begge vare af den
Formening, at man forst maatte op?ebu nye OvlySnin-
ger. forinden man tog andre Forhold«kegler, end netop
Roovendigheden kraver At stntte af de forelobige For
handlinger tvivl« man ikke paa at de forlangte t0 Mill
ville blive Regicrivgcn bevilgede Fra Tculcn har maa

Eftc«etning vm at 6 Linieskibe stulle udrede« . kor at
begive stg til Kr>>. stucvladscn Man vedbliver at under

sogc agcn aagaaente Tildragels«ne den l2te og l3d«
Mai. og" man bar forst ganstc nyligr a«csteret en Fa-
brikarbcidcr ved 2kavn Galland. som har bavl en me

gct virkiom Andeel l Oor 'rit Man iandt bo« ham stro
elamationer c; forstjellig« vigtige Paxir«. ban var al
lerede engang tor i-ibost ct i den b.kzendtc FieSebiste Sag
og i Anledning deraf en lang Tid a«esterel. han er en
as de meest v.rlftmme Bxrktoier for dc hemmelig« Se!
staber en Mand af megen Encrgic eg u'ykkeligviis as
stor Intstydelsc raa deAibeidere. blandt hvilke han le
ver. I Pairskawmcret har man antaget Loven om Fer
lagSreliigbebcn med 78Stc.nm« med 31. þÿ �I Ovn
hus« har der. etter BorsenhalleS" Evnesvondeut . den
.ttte Mai iundet en interessant Dcbatte Sted i Anlet
ning af Grev 26>nchclseaS Andragende om Ministre.
neS Forhold, baade hcrcm og om det. som kortelig«
ai> fereS em DiScusfionernc > Underhuset henholde v! o«
til nedeustaacndo Artikel. Storfyrsten har forladt
England og er ankommen den lste ds. til Haag hvor-
fra han umiddelbart reiscr til Petersborg . for at vene t»l>
stede ved fioS»K«rSForw»Iiug Fonitningerue i de engell!«
Maeafattursteder hare '.»tydeligt attaaet. Med h»«

134. ;«s

Jlnfcenlandlhi (Cftcrrrtmnøct.
It jpbonhatui , ven 7ve Ium

þÿ �Thorv aldfeu har, fem bekjeudt, und« sit Op
hold her, vxret befii»f«>g,t ned at modellere HolbergS
Buste for faaledeS ogfaa paa dcnuc Maadc at forevig.
hanS Minde. Modilleriugen er vu nastca fuldendt og
Bosten stal, som man kunde vente rxre fortræffelig.
þÿ �Antallet af Medlemmerne af þÿ ��S�e�l�s�k�a�b�e�ttil Ha-

vedyrkniogenSFremme" er nu steget til l .'«>, hvoraf
8l udenbye«. SclstabelS Udgifter have i Aar.t 1838
været 2,»st3 Rbd. Udgifterne for 183!« rre aostaaede
til 1612 Rbd. , og Bestyrelsen er tillige bemyndiget lil
at anvende til HavenS Dirkning Noget af det, som ved

uyeMcdlemmcrS Tilkomst maaltc indtcuime Selstabet«
Virksomhed udvider sig hvert Aar tiaar ere ved Anelion
over lOOONummcre blevne solgtes og det fiaaer ogfaa
i Forbindelse med Havekelstaber i Udlandet i maattc det
nu ogfaa kunne IvlkeS Selstadit at udvide sin Virksom
hed til Provindserne, for ogfaa der i enkelte Stæder at
anlægge Haver og saaledes gjere InteeSscn for Have-
dyrkningen mere almindelig. Den næ« ær« ude Sclsta
bctS Formand er Prof. S ed o nm og drt<? Viceformand
Kammerherre Hauch.
þÿ �Igaar Afte« vare i Kunitf ren ingen s Localc

fslgendk. for det Meste fra Eharlrttcndorg bekiendte Ma
lener udstilled«, for senere at ballcttereS over af Selsta
det« Medlemmer.' ,.Dct Indvendige af Frederiksborg
Slotskirke" afZeuthe, Partic af Luneborger Hed«"
af Earmiencke, ..En fattig Pige. som bar hentet Me
dicin og stal sætte over en Færge- af Westphael,
,En HaandrærkSsvendS Farvel til en Pige" af Unna.
Bautastene i RomStalen i Norge" af Dahl. ..En

Landsbykirke i Sachsen" asCarmiencke. þÿ ��E�t�B�l�o�m�s�t�e�r
stykke" af Jensen, ..En Familie i Skoven- as Ånder

sen. þÿ ��K�y�s�t�p�a�r�t�i�eved Onsundct- af Larsen, Den
smukke Pige af Perth- efter Walter ScvttS Roman af
Lehmann. Malerierne ville » stere Dage være udstillede.
þÿ �Udstillingen paa Eharlottenborg har, som

beftendt. iaar virret meget besogt og har indbragt omtrent
«300 Rbd. I de Dage i hvilke Udstillingen senere stod
aaben til Fcrdeel for de Pantflodlidte. indkom rn.trcnt
SM Rbd. ved over 20«0 Besogende.
þÿ �Bi have igaar forelsdigcn meddeelt Udfaldet af

Sagen, som angik Erstatning til de Rrrst« Borgere for
Tab i Anledning af Krigen med England i Aaret
1 807. D«Sse Godtgjoreiser hitrore fra de i fin ?>d
til KongenS Kasse indbetalte Penge for Fordringer, som
cngelste Undersaatter havde paa Nvrste, og hvoraf en
Deel i sin Tid var tilbagebetalt. Den resterende Sum
ma, som fluide godtgjoreS, var omtrent 60,000 Rbdlr. ,
med Renter fra 3lteD»cdr I8l8. Den kongelige Pro
position gik ud paa, at diSfe Pevge fluide erstattes, hvori-
mod den af Storthinget nedsatte Eomwittee indstillede
det Modsatte. Af det scrrdeleS kort affattede Ref.rat i
den . Rorste RigStidcndc" maae vi ilutte. at den Mod,
sicativn, lom har fnudet St»d. flet«, ft>r Kjobmand ? hor-
ne« Forstag, nemlig : at 23 300 Specier stnlde godt
gjere«. Imidlertid maa vi beklage, at vi cndru ilte
»re komne i Besiddelse as te udførlige Debatter, for
deraf at lære SagcnS virkelige Sammenhæng at kunde.
þÿ �Idet vi fluttcAvlfen tkl.2z), trækker der et Regn- og

Hagl Bygeveir over Staden, saa stærkt, at inden et Qvar-
teer flere Gader vare saaledeS bedækkede af Pand, at
det troengte ned i mange kjældcrc og opfyldte disse.
þÿ �3 Sagen Skomagerlauget contra Bundtmager-

langet blev Politirettens Dom idag i Hoiesteret bekræf-
tet, ifolge hvilken Bnndtmagermester Iosevb Menne
« kfendt fn at være for SkomagcrlaugetS Tiltale.
þÿ �De ved Festen den 28de Mai paa Skydebanen as-

sungne Sange og holdte Taler ere nn udkomne i Tryk
len Af de holdte Taler asstrive vi svigende af Gro«,
serer H. P Hansen for ,.S »ænder,nst,tmionen- , as
Pastor Gad for þÿ ��a�l�l�eKongen« Raadgivere" og as Vank-
diriet«ur Prof Baug kor Pr.vi>d«ntern«"



Pokdag blive EarlisterneS Stikling i det nordlige Spa-
nien, som vi fer have bemcerkct mere critist. ESpar-
tero rykker vel fun langsomt frem og bclcrttcr te af
Maroto aftcrhaanden forladte mindre Stcrder og Punk-
ter. men Earlisternc erc dog allerede drevne tilbage til
Rcrrheden af Bilbao. De«u?cn haster dcr Mangel vco
den carlististc Armce og Desertalionca begynder at tage
Overhaand Bi give nedenunder de ncrrmere Beretoin
ger fra Spanien. ligesom oglaa fra Portugal augaacnde
Gerillaerne. þÿ �I de hanuoverste Anliggender er ingen
Forandringer forrgaaet. Kammeret kan bestandigt ikke
blive fuldtalligt þÿ �Det belgiske Kammer er endnu ikke
sluttet, og v> henbolde oS dcSangaacude t>l Redenstaaende.)

(?nqland.
ParlamcatS-Debatter. I Uaderbufet vare Par

limentSsorhaudlillgerue deu 3! te Mai af uadercriuet
IntmSft . i Coerbufet var der. in od Debatten meget pi
unnt, og Z>criaf,ilen vaa Galleriet faa stor, at det ikke
var mig (..Borfh.« Cvrrcfp/i muligt at komme til at strioe.
Jeg kan derfor kun meddele en Oversigt. Eiterat Bristol- og
Glocester Iernbancb llcu var bleven stedet n! a»ten VcrJmng
med 14 mod 33 Stemmer henvendte Grev W i n str c l f c a

nogle Bemcrrkmager til Ministeriet, i den Hensigt at
foranledige samme til Erklcrringer angaaentc den Polit-k
»et for Fremtiden agter at felge med Honsvn til de in
dre og ydre samt Eolonial-Aaiiggeadcrnc. Ester binS

Aastuelse bar under faadannc Omstcradigbeder f.m de
ooerooerendt, ikke alene Folket Ret til a! vente faadannc
Erklæringer. men vgfaa Reajeringea deu Forpligtelse at
giv« dem. da Ministrenes Resigncrcu og denne« Auta-
gelfe fra Kronens Side aabeabart havde gjort Ende paa
det forhenvcrrende Ministerium, og der nu eriftered« et
gaoste nyt Ministerium.

Som Gruadvold for hanS Interpellation vilde han
derfor benytte Lord Melbournes egen Erklcreiag. paa
deu Tid, da han og banS Eolleger opgave dereS E.nbc-
dcr. Deagaag havde Lord Mcldcurne vliret , at ha»
ikke lcrager var i Besiddelse af Underhuf.lS Tillid, da
Resultatet af Asstemuiageu cm Jamaica - Bill.« ganste
havde nedbrudt ethvert Haab om at kunne 'crttc denuc

Forholdsregel izjennem vg af denne O mstceudighed frem
gik, at han ikke loenger var i Stand til at lede Regje-
ringen paa cu for Landet fordeelagtig Maade. I denne

Erklorring laac dog vistnok dcn Tilstaaelfe, at Lord Mel-
bourae ikke loenger med ZEre for sig selv og til Gavn
for Tbroacu laud« fer« RegjeringenS Tomme. Men
siden den 7de Mai, da denne Erklcering blev afgiven,
var Intet stcct, dcr kunde have givet Forholdene ea an-
deu Stikkels«, og da det nuooerende Ministerium gaoste
bestaaer af de samme Medlemmer, som eet forrige, rar
det aldelcS nsdvendigt. at det crelcrrede sig om. bvorvcdt
det troede at kunne bibeholde de af det forrige fulgte
Gruidscrtniager.

Lord Melbourne fremsatte ou atter Aarsagerne til
bang Resigncren cg til hanS Tilbagevenden til Regi«
riagcu. Hans A'staelfer, kagde ban vare bekindte.
Han vilde, som ban altid havee gjort, vlioe en pro-

greSsiv RrformS maadib?ldn» Grundscetuingcr tro,
alt efter som Landets Omstændigheder gjorde den vod-

veudig. Et Ministerium, som havde Majoritctco i Par-
lamcotet oq Maioriteten as Folket for sig. var vistnok
drt meest stikki.de til at holde RegjeriaacnS Toi er.

Lord Brougham indlod siz dcrncrst paa en af hine
uforlignelige Taler, som kun han er i Stand til at bolte.
Hao augreb Ministeriet med deu bestigstc Bitterhed og
lydeligt Bifald ak Torycrne hilste ham gjcntagnc Gange.

Hertugeu af Wellington holdt drrpaa en meget
maadeholden Tale. Han anbefalede Ministrene at handle
overeenSstemmeude med tercS Pligt, og lndremm.de at
de under de nuocrrende Omficradigbeder il.t ikke vare
forpligtede til at vedlcrgg« dereS Embeder

Huset ajcuraeredc sig forend Kl. i>, uden at alrsaa
Debattea forte til nogen Forklaring aagaaente M.ui-
strcacS Hensigter mes Hensyn til Landets Forhold i det
Speci lle.
I Underhuset completlerede Lord Job n Russell

deu af KantSlerea i et tidligere Mede afgivne Erklær-
nag om RegjeriagevS H.nsigter med Hensov til Mo-
dificeringen af Brevportoen idet ban sagde, at
den vilde forestaae eo for alle Dele as Landet cg for
»udver Distance gjeldeode Pcrto as ea Penny.

Ea temmelig lang D scuSstcn opstod deroaa angaaende
«n samme Dag af Lord Dcnman i OueenS Berch «f-
givea Dom » ea af ea vis Stockoale mod Trykker, n
»s Underhusets Forhandlinger, Haasard. anlagt Ja
jurieprsceS. i hvilken Klagegrunrea var baftret paa , at
dcr i de af Hausard trykte UnderbuuS- Forhandlivger,
og navnlig i en Beretning fra Fcr.igfelé Iafpceteurrn til
Indenrigsministeren forekommer et Sted, hvor Cilanten
bliver desty'.et for at have udgivet obfcoevc PaSauiller.
Lord Deumaa afgav Kjendelse i Faveur af Eilaaten
og begrundede sin Dom i det Bcrftntlige dcrpaa, at Un-
derhusetS Bestutnivger. at lade sine Forhandlinger trykke,
ikke kunde betragte« som nogen Lov , ved hviS Magt
Trykkeren vild: vcere bleven befriet for alt Ansvar, da
Love ikkun ku-ne giv.e af bel« Par'amenlet. hvoraf Un-
derhuset kun er cu Deel Ester lcr-igere Dcbatte om
deane Sag kom man til den Beslukaing , at henvise
lamme til ea Special Eommittee« Overvmlse.«»»» g't H»s«« e»«» t>t FaaøfeUkOe, hyyr.

med det . befljceftigede sig deu evngc Deel af Aftenen
Ajouraeringen havde endnu ikte sundet Sted ved Midnat.

4?sterriq.
Tnrkisste stknltgqcndcr Det hedder fra W co

Den 27de Mai indtraf her den tyrtiste Post, som med-
bragte Breve fra Constantinopel ti! den l-'»de og fra
Smyrna til deu t lte. Angaaende TauruS-ArmecnS Bc
vcegelfcr herstcr der i alle de EorrefpoudentS - Efterret
ninger. der cre komne oS for Cif, deu dybeste Tavs-
hed. Kua i det i Smyrna »dkvmmead« Blad
.lr lOiievÉ" af drn 1 >tc Mai. paa hvilket Blad. som
ktjcnM. Divanet har Indflydelse, hvorfor det ogfaa
gjeldcr for dct balvossici.te Organ. omtaleS i en kort.
med stor Forsigtighed og Tilbageholdenhed affattet Ar
tikel hun Bevcegelse af dcn tyrkiste Aemee, som man
isolgc de i forrige Uge fra Akgyvtca indlobnc Efterret-
niuger i Al.randricu havde tillagt faa stor Bcrgt

Bi hove for nylig, hedder oet dcr, anmeldt Prcrsi-
denten i Kri.Sraadel Taps; PacbaS Afreife til Ma
lattia med Tilfoicudc. ct haa havde faaet det Hverv,
at oocrtyde sig om Armeen« Ti stand, og at afgive sin
Dom om Redvevdigheden af en Forlcrggelse af Stand
avarterct. Idaz ere vi i Stand til at melde at det
ifvlgc de Raadstagningcr. der ester banS Ankomst L,i
ren have fundet Sted, blev bestutlct. at forandre Ar
meenS S- llivg Allerede o»u 13er April begyndte dcn
at deooege sig mod Samsal, bvor dcn vil tilbringe
Sommcrtideu. Denne Forandring var vodvendlg for
Soldaternes Sundbedi men selv naar man der, vilde
svze en strategist Comdioation , vilde dette s.nde cu ua-
turlig Forklaring. bviS en faarau var uodvcudig. i deu
Pligt som Klogstabca paalagde deu tyrkistc verstecm
manderendc. at siklre sig mod ethvert muligt Angreb af
A5..yvterne. som , faa Fald, hvis dcn tyrkiste ArmeeS
Linier ved Ma'attia vare blevne dibeboltte, vilde have
hart de locale Fordele paa sin r-ite."

Samfal clla Samifal (Samofata) ligger Syd
for Malattia, paa deu boire Br.d af Euchral- men om
dcn allerede horer til det ved Eutavah lraetatcn Biet
keugcn af A5j,yvt,n og han« Sen anv.ste Zerr,tor um.
lader sig af de for o« liggende Kort ikke bestemt udstade ;
bet Mediakte er derimod det Saadfynligste. HviS de
eirndommclige Fcrhvlv m.llem de tvende til Strid ru
stede Modstandere. hviS de p»l»t.ste Hensyn, som de en
rovcriffe Eabin.tt.-rs Holdaiog gjvr dem til Pligt, det
Ukaaleligr ved þÿ�-�>�!�,�t ��-i|\ f?r begge Parter. SuliancnS
brcendrr.de Snste at tilintctgjere den Mand, som har
fcreinget HanS Magt, iller selv gaae under, det Alter
nativ, i hvilket den Sidste bistader sig. enten ved nye
Erobringer at aabue sig nve Hjclpekilt'cr. cllir scc sin rast
i Beiret stndtc Magt Iigesaa vludseligt svnke uoter sin egen
Brgt þÿ �bviS disse Dmsterndigbeder og Betragtmnocr
allerede i og for sig berettige til den Slutniug at man
hverken i Constantinopel eller i Al, randrien alvorligt
tcoaker xaa Fr.d hvor mcglt end de christeligc Magter
bestrcebe sig for L7xr,tbo!delscn a» >i.ii»' , >>>.>. kan denne
sidste Bevcegelse ak den tyrkistc Armce og det sersigii-c
Svrog af det kalv ofsiciillc Drgan kua betragt»S som
et af de mange Snmptomer, der tvdc raa en ncer fore-
staacnde Storm. Begge Part-r ville have Krig, fordi
de troe i den at sce Frelse eller Undergang, men i den
saakaldtc FredS Bcdvarea kua det Sidste. Men ingen
af Parterne vil begynde Fj.ndtlighcdcrnc . fer ikke. lige
over for den europoristc Diplomatik at drage Ansvaret
for FrtHfc, lidet paa sig. Deraf den undvigende
Forklaring som þÿ ��F�c�h�i�..Ih l'Oriniit" girer om d.n tyr
kiste Armce« ..Bevcegelse", og som den vel vogter sig for
at kalde en þÿ ��F�r�e�m�r�y�k�k�e�r�«�". deraf ten med en viS Pralen
af Mebemid Ali til banS Son givne Befaling, at han
stal gaae frem med Fersitigbed, og Intet foretage, forend
Tyrkernes Indrykke« paa HanS Terntorinm var bev ist

Medens dette gaaer for sig ved Envhrat herst.r den
storste Ro i Constantinovel. Den t lde Mai b>errede
Sultanen den af ham til stor LErgrelfe for de vrthodorc
Musklmcend oprettede medicin ste Lcerc Anstalt i Galaka
Serai med et B.sog. I dette Institut erholde 1 70 ISlt-
ver UuderoiiSniog. Stcrherrca tiltalte dem og bipaa
nede en Prove. hnorned ban selv opraabte Elverne.
Denne Ansta't, fem med Tiden vist vil voere heldbrin
aende fer Drienten staaer under dcn osterrigstc Feldt-
>»ge Dr. Bernards Bestyrelse. Sultanen forlod In
ftitutet. idet ban yttrede sin boicstc TilfrclSbed med samme

Spanien.
I Baleneia have alvorlige Uroligheder fundet Stedi

uedeustaaende ossicielle Efterretawg deSangaacndc sinde« >
i (iiierllt' ile Nl t.lriil

Br-gaderen Don F a e u « d o Iufaute. Roestcom-
mande, ende i Lalencia, melder under ISd« Mai. at
han ved Efterretningen om, at Roligheden i Byen true-
de«, begav sig til Kasernen San Francisco, boer
ban t-ibragte hele Ratten, uden at der tildrog sig Ro-
get. Men da haa, Kl. t om Morgene«, fik at vide,
at ea Tambove il og Geaeralmarfehen gik han, ledsaget
af sier« Officerer , derhen og gnv Befaling til at arre-
stere denne Tambvur, h»ilk,t ogfaa ffete, men medenS
dette stet« blev PladSadjuianten Don Mariane Lopez
Albacete drcrbt af et Flintestud. Da drn Raestcom-
mandereude bcmoerkcde den alvorlige Eharacteer, Begive«
lem aotoge , bega» dan sig med lhii Maad af det

lette h»ia»tenre»«.t »g noget EomAch hy» til

Sauto Domingo Pladsen . hvor han saae, at maa as
Bogne, Karrer og forffjellige Meubler havde opkastet et
SlagS Barricade, dcr frrfvaredcS af adffillige Meuac-
fl.r. Da voeimede Chefen, for at uadgaae BlodSudgy-
telfc . sig Opreriroe og defal.de dem at trerkkc sig til
bage, men da de ingen vircrc RvtitS toge deraf, men
t rrtimod loSacde stere Gevcerssus, be'alede Gcaeralea
Majorca af det 3oie Regiment Majorka, at angribe
dem med Bajonetten i Spidsen for 50 Mand as det lte
R.gimcnt , for at adsplitte Forsamlingen. B.d denne
LeiligHed drccbtcS Een og faarcdcS Cea af Oprorerne,
af hvilke den storste Deel frelste sig nv af Porten del
Real, og omir.nt SV indestuttcdc sig i en Kirke, efter
at have forladt en Kanon, som de havde taget fra Bol-
dene. Brigadccr Infav tc sendte tilsidst Oberst P et ro
S a fa so la for at sig« t,«sc Folk, at dersom te rffe
oiebliUcligl overgav« sig, vride haa bestyk Krrk-u. Op>
rorerne sdarcte med paa Stedet at bortiaste Baadacoe.
MedenS dette tildrog sig. slogeS Gcaeralmaeschen Nafta
dcligt i bele Byen, hvor Generalen lod 2 Compa -urer
as R.gim. Savov.a marlibert op og beordrede til samme
Tid Oberst Den Antonio Bnrl at rccogovscctc lang«
med Muren mev noget Infanten og Caralleri. Estcrat
denne Styrke bavde forenet sig ».» det ene Eomvagui
ak Regimentet Saoovea, trængte len frim vaa Torvet
hvor nogle Oprorerc havde forenet sig. dog ikke i faa
stort et Aula!, som paa Santo Domingo Pladsen Da
det var nedvendigt, at adsplitte denne Hob. opfordrede
Mar.sebal de Camp Don Francisco Favicr de A«
piro; den til at trerlkc sig tilbage. Medens detie til-
drog sig meldte st-rc Parlamcntarr.r sig for at tal« med
Brigadccr Iufante. men han svarede t>l alle deres
F-rstag. at de kun havde El at gzore, nemiig at st.lle«
ad uden mindste Modstand, vg cm Eftermiddagen Kl. I
var Roli.ihedea ogfaa aldeles gieuoprettet. uden at Auto
rit.terac davte havt norigt at give Noget efter.

.rigsoperativrrerne. Ifolg« en telegrarhist De-
pcscde af 2!»ce Mai fra Perpigvan stal Geev ESpan
n a, lavgifra, som man sagde, et rare myrdet, hove
b.mcrgtiget sig den vigtige Fcrstaiag R>po!l. ten chri
stinste Gariiisoa, der tilsiest havde foistavdset sig > Kir
kcn. saae sig ten 27ec Mai vedt til at caritulere. Der
imod lyde Efterretningerne fra de baSkiste Prov,adftr
gunstigere. Esoartero har efter Indtagelsen af Or<
dunua besat Amurrio og Orozio. Maroto har
trulket sig tilbage til Broen ved Areta og Oqueudo
estcrat have remt Bal mase da og Areiniega; den
2 lde stod haa , Galda e a no en M»l fra Bild av
paa Beten til Duranzo. Man troer. at han vil de
give sig til Ravarra for at forene sig med Elivi men
dcn der cvmmanderende chnstiaste General, Diego Leon
stal roere stcerk nok til at byde dem begge Spidsen.
I Memorial alert l'yren.-es lerfe« under 2ffdt Mai

at der stal have fundet en cprercrist Bevcegets. Sled
blandt Don Carlvs'S Trovoer, der knnrre over, at de
ingen Loiiniag saae. Maroto er fart,.,! syg. Ligeledes
(redder det i l'h;ire ile ll-iy. »iine af 2tl?e Mai, at Car
listerne alt i stere Dage ilkua faae halr e Rationer. Deane
af Mangel paa LeonetSmidler fremkaldte Foravstaltning
tiistnv.r man dcn stcrrkr Desertion, som gjor stpire og
sierre HuU,r i Prcrt.ndcatcnS Rerkk.r. En temmelig
alvorlig MiSforstaaelfc rr udbrudt m.llem Simon la
Tore« og Maroto i Anledning af den af deu Sidst«
understrevae Ea itulatien af Ram a le S Maroto stul
dave truet Simon la Toere med at lade ham stvte«.

Ea anden Efterretning fta Bayoone flger þÿ ��M�a�r�o�t�o
stal ligge meget iyg i Mira valte. Ea oprorerist Brra-
gelfe har sundet Sred blandt de carlististe Tioooer >
Ordunna i samme Oieblrk. de stulde niarsidcre ud derfra
Dette Mptt<n blev kua med Moic undertrykt. Bed Posten«
Afgang horteS Gevcrnld paa Hoieae ved Begona r Rerr-
heden afBildao, man troede, at denne Bye« Garnison
havde gjort et Udfald. Siden Indtagelsen af Ramale«
ere Ehristiaerne gaaede frem med ui'-rdvanlig Birksvmded
Fra Ramale«, der ligger paa Gradsen mellem Pro
vindfane S a n la n der vg BiSeaya, tiernger E< p ar.
tero i ostlig Retning frem i BiSeaya, fordrivende Car-
listerne, som have maattet vierlad« dam Bal mase da

Areiniega, Ordunna vg Amurro og stedse drage
sig Icrngere tilbage i det Indre af de baek-fie Provind-ser, hvor Cael>Smen har sit Hovedftrde i Dura ngo og
Onuate Byen Mira valle, hove den carlististe Ooer
general syne« dcn 2ade Mai at have havt sit Hoved
qvarteer, ligger mellem Bil bao, hvor der er en staert
chnstia'st Garnison vg Amurio, hvor ESparterv«
Avantgarde staaer. Haa stal have erklcrret. at han vi de
spise til Middag i Duravgo deu 2ad« Juni Gaaer
dette i Opfyldelse, beholde Carlistern« i diSse Provindfer
kua Onnate. Estella vg Villafranca tilbage som
Pladser af rogen Betydenhed. Don Carlo«, der i

dcn senere Tid havde begivet sig til Duraugo, for at
rcrrc KrigSstueplabsca ncrrmere. stal allerede igieu have
forladt denne By og med hele sit Artilleriet ruffet sig til
bage til Onnate

Portuqal.
fyktgueltsterne En CorresrvadrntS Artikel fra S>

B:riy»l»m,a de M.«si->»« af 27de A-nl, som finde«
i den migueliftifie Journal þÿ ��E�e�h�o�"�,meddeler mange
interessant, Ekterre.'ningttt om Guereilaer i Algarbito,
hoorok þÿ�«�m�>�g �er art hnt# Vistt eatzaa «lmp M



udbredt Referenten |m<i W »m iclowic, som bliver I
rvmmauder«, af Major tabral (mi log »en gamle
Re mechido tik Taogel, og siger B> marscherede i
Aetnlngru af S. Marco« og stedte paa tfamacho (en
Guanilla - Ausorer) «»d sir« af ban« Tolk. so« stror
begave sig paa situg« a» Serra da tarraviuta til. Bi '
kunde uagtet al t-vallerict« Anstrengelse, effc indhente
dem. 3 Bonasat«« bvilte tfolounen nogle limer, og
marscherede derpaa til Baste da« Astias Paa Bjerget
Taipa« traf brn paa tre Guerrilleiro« som bleve ned

hugc.de. Paa Terra d Amarella fik v, Die paa den
Guerrilla > Afdeling, det blev comniaodtret af Brntura
Glror greb te« silugten. da »i »nduu i stor Afstand
gav Ild paa den I Balle »a« Astia« overnattede vi.

og her erfarede vr af en fangen Guerrilleiro. at Guer
rillaerne« Generakvmmavdaol ved Bavn S iloa ffla
fra Baren af Al mod o var den svigende Dag rette
holde Revuc over fine Tropper. Men underrettet om ,
por Ankomst trak han sig tilbage 3 Nabolaget as
St Clara nk vi den svigende Dag kun £? tc paa fire
Guerrist.ircS, som herte til Rachado« Trop . men

som ligelede« greb lu.,tea. Den Dagen i arveien
tilsauge Tagne blev skudt , G'avao Bi erfarede
her at Guerrilla Anfereren Mira, stod mell>m Gra
vao eg Curiaue, og med 15 Ryttere davde 'tuttet sig
til Rachado. vi erfarede ogsaa at Guitnlla Mazarcn
tf ase miro stulee slaae » Sallac, m>n da ve orrmidc

r«. toge de jh'Ugten. og ri netheutede tnu en tfnesi«.
som blev nedhugget.

Den tttr hvidt Guerrillaeru'S General e Biergeue
mod Nord Revne over fin Divefion, og den 7oe « ren
sydligt Deel af samme Te ere e den senere Ted
blevne meget ferfi»ik,t«, og ventet« en Laaben - Ve
verauee som tUdeil« allerede er avkvmu>»a »g bleven .
uddelt, tfnlog Dreug« paa 12 Aar lode tel Gueriil
laerne, vg Vandmanden ker sig nvdt »l s« teuge Pig'r '

til at vegle han« D.o»g Alle v.bgoent Vau.ir»nl j
blive plyndrede og hvo kom g,a M.dstanr Uev.r

myrdet . og til Alle er d»n Bekal og udstedt, at de ilke
maa foelge Drouningeu« Tropper Cvg hvo som haur ;
ler imod denne Befaling, dlev.r ald.Ut ndplvudret.
Deres tfavallerie er nu langt talrigere end 'or.

Dgsaa i te nordlige Pror.ndser ror« Migueleficroe
sig igjeo. Raar man endog ikke ligefrem etist.r Don
Miguel tilbage dl.st.r mau dog io»t«u»!ste en absolut
Rege.riog, hvor, vel ogsaa den storste Deel as et'aNi
st.ruc ere enige Men Sevtemdiisierrc ,re aarvaague eg
have tfuergirt de årbar« Dag og Rat paa at opr.l

hold« (folktfribedeu. in.ten« Eartiftirne« Partic er kras
eeSlost, og alo.l.« eiit.t .>or. der kan bedrag« tel R.a
stsenageo af »ere« Dnstcr.

ZTcisticn.
Reprersentauterne« stammer, som «r»,de at have endt

sin« Arbeider og allerede og'aa sactist baede sluttet S>«
sioorn, er atter blevet sammenkaldt til den tt.'r. fra
sider. ten« i den Anledning til Medlemmerne af stamm.-
ret udstedte Skrivelse lyrer 'aal.de« Senatet bar i

sit Gaarsmote emenderet Vcvodkastei angaaende Vurem-
borg« 3tddeling i 3uri<dict'vn,r. denne Vov er as storste
Begtigded for Peovendken« Besvlkaing! den indeholder
Biftewmrlser angaaende .luryen som aascis ser uund

»crrlege vg uden bvilke 3"dd«Iingc» , tkriminal,uri«di.
tiouer vilde vcrre mangelfuld. D«<se Dmst»»digbeder

Jzvre del til Pligt kor o« uferlooel. at beffj. stige ro med
orudlastet. vg t«g har derfor den HStt at sammeokalde

stammeret til den ttte ..om,"
Senatet havde nemlig forst b.iluttet al udserll. Voven

om 3udi«dirt>on«rn» i det Vnrenborgstc kil rcrste Ses
fiou. men besluttede om Formiddagen din lsttte Ma> paa
Grev Duarr s Andragende vg ester en stormende Di«
cuSfiva dog ig|en at s»i«e d.« paa Dagsordenen tf fter
at denne B.stutniug var tageu debatterede« om den i

de Deputerede« stammer allerede antagne Vov angaaende
Tilbag, betalingen af Scheldetvldcii , Kvisten Vov fliendt
He tfassier >ai»n heltt en lang Tale til Tcedeel for
Differeiiee-Tvldotgitterar uden Amendement antoges med
en Majoritet af 22 Slemme« mod 8. stl. 5 flottede« delte
Mode. men et not berammede« til c« Aftenen stl. 8, : hrilk.t
Voveu o« 3urisdict«vnera« i det Vuremdorgike tiseuterete«

og ,mend,rede«. Beo Midnat aivuroerede Senatet

sig paa ubestemt Tid. da der ikke var Mere paa Dag«
orden eu

Der bar rorret Tale om at bring« en Motion for
Senatet, ifolge hvilken Ratiooaleonressen« Dcrret af
2J»c November 1&10 angaaende Huset Cranien« Ure
luktrlse siulde tage« tilbag«. Men da dette Deeret er
blevit rn integrerende Deel as den delgiste Cvostitutioa
og denne ikke kan forandre« uden ved »l dette Diemed
specielt og « sarrvbdlet Antal valgte stamre . opgav.«
dette Vvvudkast for.lebigro

Som maa forsikir. r ere D'ff.rentserne mellem vort
stadinet og dem i Berlin og Wten angaaende General
Sirzynecki ald.le« bilagte til alle t>e Hoffer« fuld
komne TilfredSdrd ved en h>>> Person« Mellemkomst, som
stal have stor 3»bstvde>se paa siyrsi M ettern >ch. Mau
siger ogsaa, at Fyist Esierhazy paa sin sidste Re,se
gienoem Bruss.l stal have dapt rn lang oi-serent« med

Hr de s deur desangaaenPe.
Italien.

Rom. »en 2B>t M«t. drns.e de »irdkke

fcunftiurc i H langt Takkeltog det herverreud« Meli.
taire« Hoboistcr foran, til Billa Malta, for at bnuge
stangen af Bayern dm« Hyldest, stuustaerne. forenede
sta Tydffland« forsttellige Kanter, aosaac betle som en
Tribut, de ffyldte en hoisiudet Monarch, der som den
nyere Kunst« forst.' Befordrer har saa gyldigt Krav paa
derc« sticrrligbed. Da Sangen, sungen as Kunstnerne«
Kaogerlbor og forfattet t>l denne Anledning af Dr H.
W Sckulz fra DrcSven var endt. kom Kongen ved
i Billaeo« rummelige Fargaard og tast? med hver in
k.lt as Torsamliiigen ?ndnu .» Sang cg et gjenraget
Virngelcvc for stongrn fluttede Testen bvorpaa Kongen
cndvu rngang med bei Stemme fra Binduet udtalte rem
si» Tak. 3a.i tikrorfte de ark mme lfftirrctningcr det
kldliocre omtalte Rygte - Kong,,, af Neapel ril imorgen eller
lovermvrgeo ivdtr.rff.' ber kor at bi-'anve Testen ved Tano-
Nliati men i S? PtterSkirken. Dette T.'mrcl er r.u aldeles
uosmylk.t i sit .bndrc. men pinder ikke inst derved l archi-
ta'tvmff Skioidcd. Dvnr |.»rttK) store B rk?»rter ere
anbragte paa Armstager og Vps, kroner, der vist.' los« lom
el 3ldbao : den kolossale Kirk,'. Utasti'.r Teemm.d« drage
uovherligk ind ad alle Rom« Porte, s.r at r»r. B>dvcr
til en Test yo.S ?>gc sidstegang seired.« i Aaret 18<»7
under PiuS deu 7de.

(rrfcrøniiinipcn af ?koaprl : Tloreuy, den
'iatt Mai. Som Arvina til hende« meget betydeligt
Tormue bar Mnrat« tf af« indfat sin Sonnes? , Jo«
chim Mur ak. Han ffal efter bende« sidst« Billie o?

drages i Trankrig vg fra vu af have sit H>em der Ham
tilfalder A't dvad deu sorbeovcrrcnde Dronning af Rea
vel havde ak Minder ester Ravoleon. ba»« seng.
dan« Sv»rd Pertrnitcr tom forestille ham Billeder
Hende« Dettre Vnetitia og Vuisa ( Grevinde Pepeli
cg Greoinde Ra « v on i i hende« Sonver Achill Ra
polern og V » c i a » Rap ol con erholde hvad der til,
falder dem efter Voven. Alt bvad der kan veer« Sen-
uerui kiert s?m tfnndring ektcr deres kongelige Tader,
tilsaldir dem hvorimod Bibliotbesct tiostbard derne .

Kebberstik cg dsl overlade« Dottrcne ..Huset A5re og
Ri?n". vilde Grevinden endnu ved denne Aet tide op,
reiboklt Vegateroe eu betydelige passende ester den
Asocde« Rang. Til tfrecutcre« tcstamcuti ere to sto,
rentiiiff« Signerer udnaevntc. den ene ak dem er Carlo
Pneci.

??ci»pel. Da M'«n>ern>.>gern« og Reverieru. paa
Snitten navnlig , District.rnr Palermo Travani cg
Girgenti, bvor de betyde,,gue Svcvlgruber ere Dag fcr
? igc toge Dorrhaand, saa at bv.rkeu 3okbyanernt«
tfiendom eller Viv paa Vandet i Vaadsbpee cg Slerder
rar« silkr«. ,a endog den de> »brede Magt saae sig ud-

sat »or Angreb af den brodlese ClaSse, blev R-gicrin
gec. vcdt til at sende T rovplforstarrkmugcr derd«v og
lad« Kr gsloven tr»de , Krast, hoorr.d dir vc! paa den
evc 2 ttc vil blive serget bedre kor de srede'igc Borge-
re« Sikkerhed, men om tf lendigh-dcn blandt den arbeidS
les« Claost , der af Rod hengav sig til di«se tfr.eSstr,
bliver formindff.t derved er et andet ?perg«maal. sim
Tiden vil lcse þÿ �Det kongelige Deeret lpder saaledr«!
-3 Betragtning af vor alleibni.sic B>'1u»n,«g as
.euli 1 -;57 hvorved Decretet af 1 1te September lx-21,
som te otte de. der bare ffju'te Baabev paa si i uden at
have Politiet« specielle Tilladelse derti'. til Doden. alter
traadte > Krast, have »i ester vor Minister« Torflag de
fluttet : t) at de, so« i Promoserne paa h»u Side
Tarv tillade sig at d»rc Baaden af dvilketsombelst Slag«
paa sig. uden at hane Politiet« svrciille Tilladelse der
til d'.ivc straffede med l'aarig Gale'ffras i 3»v »t i

Proviuds>roc Palermo. Trapani og G>rg«»t> blive Saa
danne si>llcde ser en egen dertil vrrettet Krigsret . som
strar s»Id«r Do« over dem

Tnrkict o.p Ptqnvtcn
WakuivbUi) Webrmchflli. (Sluttet. Begge

Aofluelser em Mehcmed ere lige sorkeerre, tb, dc ere
begge Overdrivelser. At deii>»gtige sig Herredomme!
roer A5. vvtev , ovretboldc bet vg giore det arveligt ud-

g, or Tanken , Mehmcd A>«« dele poliliffe Viv cg
denne Tanke er ikke den blot AZrgierrigc«. Han« Maal
var ordent Midl>r»e til let« rcnaaclft ntilfirxffelig«.
Da g , orde ban et i de« ryere Historie nbcrl Skndl
dan tilegnede sig Vandet, forandrede del« Cultur og er

hvervede derved umaadelige Rigdomme. Med di«se ffabte
han en frygtelig Arm« og Marine der Nlsikkred« ham
den virkelige Scuoeraiaitet over ?tfgvvtea og Svrien
Hau »ndsorte vor« Kunster, vore Bitenffader til at med>
virke i bat« Planer, men de vare kun Midler for bam
til sikstere og rastere at »aae Maalet der intet andet

nar »nd det at grunde hane versonligc Storhed og han«
Tamilie«. Med de 3»cer. man i ?»enten forbinder
med Begrebet Herredomme vg teSudrn ansporet asAr.
gierrighed var det ikke gedt »uligt Andet . end at dan
maatte komme til at misbruge Magten. £g han bar virke
lig ogsaa misbrugt den. la dan dae i denne Hca'eende over

ffeedet alle Gr»ndser. tf « Skildring a den tf lendigdid.
hvortil han fordomte sine Undersaatter. er et stygteligt Svar
paa dav« Beundrere« emvbatiffe Vovtaler. Han handledesom
de M»nd der drdove M>re, zo stcrre Tormue dc erholde.
Han« Revevuer strakte ikke t>> ffjevdt de vare umaade

lige. ban for»»rede derfor en Deel af siv Capital. Han
har t-unget lltf aypten til «» overlade ham det Bedste af
sine Kr»st«r. hau hoe »oder Byrve, uf stue tttsteK«

uvdertrykk« de ulykkelige stellaher »g .etrngttt P»»»c
atvkkelige Sl»gt som en Slavehjard, som han kunde
ffalt« n»«d som han lystede. R.sn tatet as et saudant
Underttykkels,«s»ste« var. at Vandet« Befolkning stedst
mere »g mere smeltede lammea. Hor Zst Aar siden talte
Vgypteu endnu 2,500 000 S,»le: nu tilbag« eier det
uevpc mere end 1,900,000. 3ll»»«tf»r at bered« Ara
bernc en bedre Vod d»v« dere« Intelligent« . ved alle
flag« Toebedringer godtg,oee dem de uhyre Opoffrelker
som han var uodt til at forlange as de«, for at kuao«
udholde Kampen med Porten, behandlede han dem som
cn underkuet og underordnet S>»gt. Alle sine Gunst-
deviiSninger. alle store Militair- og Civilvostcr har han
givet ti! Tvrker eller Uvl»adi«ge, Araberne overlod han
dc ubetydelige, indstpdelsrSlese Bestllivger. Den, Fel-
laherve vaalaqte . solidariffe Hmstelsr for Skatter og
Arbci"cr er en af de meest skrigende uretf»rdigke Dan
ker Tvranniet nogevsindc bar udk'mkket.

Paschacu« vid.nffabelige og industrielle Anstalter bcere
alle Pr»qet af dan« tfgennytte As dem alle fremlyser
langt mere det £?« at tuldkom«e»q,»re Arde,derne« og
Productioiiev« Redffab.r cnd at udbrede t'fgvg< Bel
gicrniugrr over Vandet. Alting vilde han h ller« baoe
pjort rast en govk. thi det var bam migtpaaliggende at
node Han« fleste Bmrker bane ingen Tremtid at imod«
fe« nogle, fordi ftiimatet er dem imod. andre fcrdi de
b.staae af flette og flet ledede Elementer, «ller ogsaa.
s.rdi T-lket bo« hvilke de erc indfort« er for uvidende,
for avathiff til at indsee dere« Tardele 3 Menneffene«
som i Ra'ureo« T'embrivgelser er en Gradation »odvendig
>ller« fordreves Trutten, fer ben bliver moden. Bed det
MiSbrug Mebemco Ali bar 'tt af sit Tolk« Kr»fter og
Taalmodighed. har ban frembragt en Tilstand i Tingene
der«» for voldsom til at knnne vare l»oge »ed. Bliver bov
daardnakket ved at oos"»nde sit System« So»ndsjedre
saa si»rk? saa tiliutetaisr han det titsidst usei'barliaen
selv. tfn srvatelig Reaction vild« da tidligere eller sil-
diger« b»?e sig mod ban« Regfering. dan« Bagning
vilde styrt« sammen, og Ztf iyvten iaj'n synke ned i ben
Torvirring og A-arch e hvoral han« kraftige Haand bar
formaact at udrive det.

B> dave fulgt begge di«se M»nd. der i ttedrn Aar
paa Levanten« Skueplads have dee t Barden« Domerrk
sombed, i dere« forsti llige Phaser Dette Toretazeude
sertc o« til en llndersegelse af det crieotalst« Sverg«
maal c .chovedet og til at betegne det Punrt, hvvrtrl
det til Dato er kommet, tfn nv Krig truer med at
udbryde mellem Sultanen ?q B'.ekongeu. Kaster tf urora
sig ikke lM.ll m begge Rivaler sor at asv»bue dem. saa
sorekomm r det es al v»r« en Umulrgbed at forhindr«
et Sammenstod mellem begge Den nuvaercnde Krisi«
er i v:«se Henseender Truzteu af all« de Feil . fem i

t9>< Aar ere degaaede as de -estime Hoffer Deu (»t
ter ikke alene Treden , nenren men den almindeligt
Tred ' Tare. Tdi naar Kri i.'n »engang er bcgonot hvo
kan da sorrstrive den deu« Gang eller Gr»nds«rl' Hoel
tit Udfald denne Krig rod (aatr, saa »il den i ethvert
ki!s»ltc g>ere Asbr»k i negle af dc store Magter« Ja-
terrSser i rievtev Bliver Mebcmed Ali o-ervun-
dcn vg dans B»rl tilintctaiott . saa mister Tranknq en
lerdcelagtig Allieret og soler sig ,odstr«nk>« i sin frem.
tidige Handelsforbindelse med D rienten og siv Indst?'
delsc i Middelhavet Torvvlder Skj»bven derimod PoNrn«
Armeer lignende Slag som i 1&32 vil deu ved d,«s«
Tarer s»« sig vcdt til at tage sin Tilstuzt til de samme
Redningsmidler lom dengang Vigesom for 6 Aar siden
maatt« den ty« til Russerne« Bcstyttels« vg ivdgaae
vaany en ydmygende Tractat som dun til Hunkear Sk«.
leSsi D«n vitdc miste den sidste Skygge af Uashaengig
hed vg tfaglant cg Cfttrrt.j der begge have 3ntere«s«
at. at Porten sta! ?»ee in og st»rk vilde fele sig trusne
ved den« Redv»rd>gels«.

Ru er irbltkl«! t>l at davdle for tfuropos Magter. Be
givcubcderoe kr»ng« vaa B lle de pcnte med dere« 3»ter
ventivu indtil Tlaaden fra Sebastovol anden Gang ka-
ster Aifer sor Seraill.td 3 Aaret IS33 recogvoscered«
Russerne Kysterne som stue over van Byzave Raar
tfurova tillader dem at s»ste Tod der er det da asiuart
at Ruskerne »gjeu ogsaa denucgavg ville remme cem

og naar tfurova vil scrdnve dem derfra bar det saa
cgsaa Magt dertil '

.» P . >.i» ffbr.ttea

2 v«ninertT«cs»iI.
l'jj > t> n ft' 7 ormes til Z»rde> l

fin? og Waltz ® »rgel i femte Slaae. svOfvtl t
I ®et a 9 r "r 18:114). t reftor F.l «»>»» Jf \«f«.
dånet

' a» ®r«ee'ur : derraa Cvfels H . » m e t i g

d -d sottr l I i «.( a> f arin, ore fat »s t'oeiikeu ht»r«o
ivgiia- doiuas >' Tortteri'a -a>' l liiostmniiac): ttt Slut-
ning Hverrerev Vall.t i i Ac» al «,>-»'«, »'tgnaerel
g« f ettoda' dsee dg'lb'r ('»rstc iUena'i. B'll Nori« 'aaef
rag iUgwm'!g»ggcrtorr s?r «1 'ifke <»>. sirj Kl þÿ �Is cg
fra þÿ�S �«

Strtfrnte
»nk mve m d »amoffid.I .Knods Sari' »en «'< Zun'

gr. Ha ff.tj, si. Zaegc sen fcogdgndler Uarr ler ffeanfel
Komd Z.i sen »vg d iN, rd,a>' in-' ffeue og ? atf-r »?.,«>
fr<U' r ttrenforg Uo»d ( dg « ouosa-vt fr« Odrisi'aoig.
steoker, »Ugntill fra llai Severn.' Her'o" o ea ji-lt Ig

lNo|>. fftiii". Backee frg He'm.'Krgno tellsfsr i)anFe,I da-
jaart Kd»k O garder tr Seger Kroo »ra grrt-iffaparr
totrnr Overs nm ra »arevnm OocdleoP« «»-»




