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Mandagen den 25Ji Marts. S>\> » AV 1839.
tægtcr. disse dog overstige Udgifterne (Afdrag paa Stat«-
gjcldcn fraregnet med 615,231 Rbd. Det er altsaa
denne Summa (omtrent s pCt. af den samtlige Stat«-
gjeld), som af Statskassen« regulære Indtægter kunne
anvende« til Afdrag paa Stat«g>cldcn: men da der til
Afdrag er mcdgaact en cvnlant Betaling af 8-0,928
Rbd., saa maalte man af Restancerne og Activerne i

Aaret 1837 asbcnvttc 265,6il Rbd.
Man maa ievrigt ikke tabe af Sigte, at, fljendt der

til Afdrag paa Statsgælden l»a cr mcdgaact en con-
tant Betaling af 880,328 Rbd., har man dog med denne
Summa seet sig istand til ved Opkjeb af Obligationer at
afbetalt paa StatSgjtldcu 1,020,253 Rbd. . en Summa,
som alle Partier have fundet tilstrækkelig, vaar den aar-
ligeu kunde udrede« af Statskassen« regulære Jadtæg
ter, uden at man havde nrdig at focmiotfle Activerne.

B> have allerede i vort sidste Referat gjort oomcrrk-
som paa Beretningen« Indledning og de mærkelige Ht
tringer, som deri forekomme, fordi disse antyde en For
andring med de separate Kaoscr eller Fond« og med
Affattelsen af Regnflabet« Form, i hvilket vi da lunne
vente, at baade Kassebeholdningerne og de udcstaaeude
Restancer turde vorde optagne.
þÿ �I Lob et af de to sidste Uger cr der cudvidrc indcbctalt

til Magistraten omtrent 1350 Rbd. til de Vaudflodlittei
af denne Sum ere 358 Rbd. indkommne ved Forestil-
lingea af det Tonrniaireske Sclflab. Ligesom alle.
rede en betydelig Deel af det Bidrag, Kjobcohavncroe
have ydet. er tilvcicbragt ved scenifle Forestillinger og
Maflerade, saalede« seer man nu ottcr to Maflerader
anmeldte, af hvilte Indtægten stal tilfalde de Vavdlidte.
begge ere de ansatte til den 1ste April, den ene, for
hvilken en siuttet Cvmmittce fiaacr i Spidsen, paa Enig-
hedSvoeen, den anden, som Hr. K I. Klilrscb foran-
stalter, i Hi'itrl «i Alijil« ti ri«'.

þÿ �I þÿ ��S�o�v�a�g�i�æ�n�g�e�r�f�l�e�n�"�,som Balletmester Beno ni

har indrettet for det hamborgfle Zbcatcr, bar Jomfru
Wrnbii gjort overcrdeutlig Lykke. Det mccst larmcudc

Applau« yttrede sig, da dun ved Slutningen af Bal-
letten dandsede en Gallovade med Hr Benoni. I
det Hele tager kappc« de hamborgfle Blade > at beflrwe
og beit vurdcre bcnde« fortrinlige Dand«.
þÿ �Den indenrigske Post har ikke bragt os noget

Nyt. Den iudtraadlc Frost bar overalt standset Slib«-
farten, og det overordentlig stærke Snccfald har ogsaa i
nogle Dage standset Lavdfarten. Fra Aarbuu« beddcr
det. at maa. saa at sige', har været indforet.
þÿ �I Ugen fra den l6ke til den 23de denne« ere

her i Staden Copulcrcde 3 Par: Fedte 68 (32 Drenge,
36 Piger); Dede 65 ( 15 Mcrnd. 22 Qviader, 15 Drenge.
13 Piger) i saalede« ere "> ficre fedte end dode. þÿ �

De angivne DedSaarsagcr ere: Alderdom 7. Bcen-
edder 1. BetcrndclseSfcber 5, Brystsyge 8, Cachcric 1,
Drcrbt ved Andre 1. Dedsedtc 3, Feber !. Fvrhær
delse 1, Guulsoct 1. Indvorte« Svaghed 5, Kighoste 2,
Kirtelsvaghed 1 . Koldbrand 1 . Krampe 6 , Kræft 1 ,

Nervefeber 1, Nycsed 1, Rosenfebcr I, SkarlagcnSfibcr
2. Slag l, Slagffod 4, Strubehoste 1, Svindsot 4,

TyphuSseber 1, Vattersot 2, Uangiroc Sygdomme 2.

Adenialldc Etterrctningir.
(Vi h-ve i Formiddag modtaget Hamborger Post fra

i Fredag« og tillige cngclflc Aviser til den t3de d«.
Debatterne om Kornlovcn endte forst Mandagen den
18de og Resultaterne vare, at 135 have stemt for Hr.
villier« Forflag. og 342 imod det. Her var altsaa
en Majoritet as 147 Stemmer »mod Forflaget. Det er

mærkeligt, at baade den indevrigflt Minister Lord I oh n

Russell og den udenrigske Lord Palmerston have
været blandt Minoriteten, eg have felgcligen stemt for
Hr. Lillier« Motion Iblandt de bekjeodte Talere.
fom < de Gd»« vae txrn Ml mod For«-g?t, w S>r

Robert Peel. og fer Forflagrt Hume, O Con
nel cg Harvey. Vi give idag Dlutoiugta af Lord
Melbourne« Tale og Fortsættelsen afHandcl, ministeren«
Premierministcre«« gttrioger have været Gjenstand for
alle Blade« (uden Hensyn til Farve) alvorlige Critfl.
Nedenunder finder maa ..Courier«" Bemærkninger »»er
Udfaldet af Debatterne. Te rvrige jorhaudlioger, som
blcvc rorctagne i ParlamcnUt. ere ikke as svnd«rtig J»-
tereSs, Fra Jamaica og evrige vestindiflc Ocr vedbliv«
S'lerrctmngerne at være foruroligcudti Negerne gaae
»rkcSlese omkring og ville ikke arbcide uden mod e»
overdreven Daglen, som Planterne umuligen knnne tit-
staae. Forfljellige Bankcr > Nordamerika have atter sus-
penderet med Betaling af Mynt, dog haadcr man, ti
dette vil blive arrangeret. Ievrigt indeholde de eogelfle
Aviscr ingen Nyheder. Det lontooflc Kornmarked bli-
ver kun meget sparsomt forsynet med eugelfl Hoebo,
dog bliver dette igicn erstattet ved Zilfersel as sreav
med. kornmarkedet har dog i det Hele været b«»r«
end med sidste Post. I Hamborg have de næstsidste
rngelffe Efterretninger havt Indflydelse paa Prisen as
Hvede, som er falden 10 u 15 Rigsdaler pr. Last.
Fra Portugal og Spanien have vi med Dagtposte«
ingen dflyhedcr, dog larcr det til, at der forestaaer »4
vigtige Rydeter fra KrigSflucpladsen i Spauicv. þÿ �Helle«
ikke denne Post bringer c« noget Afgjerende »m Ut
fra n fle Ministerium. þÿ ��M�c�S�s�a�g�c�r�"angivcr Fotgeyde.
Marlcbal Soul! Præsident vg KrigSmillistcr, Thi er«
UrenligSminister, Pa«sy Indenrigs-, Dupio Justitff-
Humano FmaotS-, Duperr« Marine-, B>llem«i»
offenllig UndcrviiSliingS , Sauzer offentlige Arbeider«-
og Dufoure Handelsminister. Vi maar imidlertid vpp»
bie Postcu imorgen. <vm nok vil bringe o« det Nærmere
berom. De franflc Blade give en Berctoing ester »yi
yorkfle Blade, if-'lge kvilte Admiral Baudis bar
tagct den cvgelfle Minister Packenhaw« Mæglm«
mellem len fraufle cg mexicanske Regjeriog, og Blok«-
dcn o« Flendtligdedcrnc fvrelobigcn flulle ophæsc«. Me»
tlSfe Cftcrretniagcr trænge re! ti nærmere Bekræstelse. þÿ �'
Dct belgiske Repræsentant Kammer« Debatter «m A'c
staaelscn as Lurcmburg crc nu fluttede, vg den tcfioilmr
Afgjerclse vil flode Sled den 13de tenor«. Allerc»e «s
de 3 Afstemninger, som have suadel Slet den 48de, tu
med ovcrveicnde Majoritet Udfaldet til Fordeel for iBlp
nistrene. Ncdcnstaacndc Artikel .Belgien" giver væ»
mcre Underretning herom. þÿ �I Storthinget er ecoftenp
migcn vg uden Dcbatlering Regjcringeo« Fvrflag dlr»«4
antagct, at den norske Bank indtil videre ikke flntd«
gaac over til at blive en privat Bank. þÿ �E» af Penia«
ferstc og ivrigste Talsmænd, Baron Boght, er dep i

Hamborg i sil -7dc Aar - - I Tvrkirt lader det ttl \ji
man for Alvor ruster sig til Krig. Ievrigt bar posten
ikke bragt noget væsentligt Nyt.)

(England.
þÿ �Om Rikultatet af Koraloveoe hedder dtt r .Gos«

rier": Dette Resultat cr ikke kommet uventet for Ns-
gen. som stcndte det Miodstc til Meningerne« Stand-
punkt i Uudcrhusltc det saot«'yo!>ge Resultat af Afstew-
ningcn cr i flere Dage blevet beregnet i alle de -ledevd«"
Sludder i Byen. og intetsteds bar man ventet »indre
end en Majoritet af 100 , meden« Nogle , so« ha»d«
temmelig god Lciligded til al kunne rigtigt vnrdere H»»-
gers - Partiet« eg Frihandel« - Partiet« respectwe Stor--
rclse . endog rare forberedte paa en Maivntrt af næ-'
sten 200.

At Meningen maatte være saalede« i eu Forkamlln«
der, som Undcrduset. næsten udelukkende bestaaer af store
JordcgotSeiere cllcr disse« umiddelbare Repræsentant«,
kunde man naturligvii« have ventet, »g dette Ref«lta»
afgiver til samme Tid en fuldkommen R«tfærdtggi»eelse
for den neutrale Politik, som Miniflrene have ameet dat
kor riatigt at folge med Hensyn til dette Sv»rg«aaak
Raar Folket er beredt til at yde Kronen den krafttge
Bistand, som satte William den 4d« og ha»«_«»
Ofltit-vnell« Rnadaevere t Sen»d kfl nt -e P-?
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IndenlandlXe Efterretninger.
Ztjobeuhavn , den 25de Mart«.

þÿ �. Jgaarblev, som vi have berettet, Frue Kirke atter
aabnt til GudSt,. neste. Hele kirlcn var opfyldt af
Tilhrere, og efter endt HeimeSse indviede Hr. Provst
Tryde med flionoc betegncvde Ord ?I»orvald(cnS
kerlige Di'bcfvnd, der for ferste Gang fluide af
benytte«. Den store Kunstner, hvem man skolder saa
uendeligt meget med Hensyn til Frue Kirke« dele nu-
varende imponerende Indre , overvår selv den hei-
tidclige Handling og stod Fadder til det forst« Barn,
der fra han« Dcbefcud indlemmede« i den ehristne Kirke.
Barnet var Professor Freund«, Thorvaldsen« Kunst-
nerven. þÿ �Frue Kirke« Fodre gier, saalede« som den
nu er decoreret, et Indtryk, som kun den, der selv har
seet den. seet den fra »eu store Hovedindgang, kan g,ere
sig noget Begreb om. kun er det Skade, at Ebristu«-
figuren, der dog er og maa være Hovedfiguren, ikke er

saa vel belyst som de ovrige Figurer, og det vilde være

af stor Birkiivg paa Totalindttykket, hv>« det var mu

ligt at gjore Noget til at afhjælpe hiiv Mangel.
þÿ �Vi have i »or sidste Meddelelse af F,nant«regu.

flabe« for Aaret 1837 anfort, at ZtatSgjelden den

1ste Januar 1838 var Nbd. Iia,72l,3ll , og den

1ste Januar 1837 ,, l27,108,318.
Den blev altsaa i Aaret 1637 form.ndflct med 1,58?,604
Rbd., fljeodt Afdraget paa Slat«gi«ldeo i Regnflabet
tun er anfort med 880.328 Nbd. Grunden til denne

betydelige Difference ligger i folgeode Oplivninger, som
give« i FinaotSberetviogeu.

1)Stat«gjeldcu er ved kontant-
betaling af de 880,328 Rbd. blevet

formintflet med et Romiaalbelob Rbd. 1.020,453 83
2) Imod en Obligation, som

horte til Activerne þÿ �stor Rbd
328.28«. 3« h. - har Stats-
kassen modtaget Stat«papirer til
Belob Rbd. 323.473. VI si-, som
blev afflrevet paa Statsgælden .. 323.473 »1

3) Ved Profcriptioo . ved Re-

duceriug fra en lavere til >1 pCt.
Rentefod, samt ved DedSfald blandt
Livrente-Interessenterne 5«,Sfl4. þÿ �

Dette udaior ialt den ovenomtalte
Summa . Rbd 1,587,60«.

Af Gjeldcn forrente«, mdevlandfl:
Rbd. 10.163. 32 h. til 6 i. S pEt.

1,310.725. 17' h. .. i pCt.
865.100. » "

3,613. 72 1 .. U».. 63,073,852. 83 f. 4 ..
407,014. 95 f. « 3J .... 1,033,335. 13 i » 34 ..

1,484,634. 3 f. > 3 «

þÿ �1,413,885. 18 h mod Livrente.
33 282. 16 f hvoraf ingen Rente svare«.

Rbd. 63,685,336. 3i f.
Af den udenland fle forrente«:

Rbd. 11.564,431. 63 h- til 4 pEt... 44,462,331. 24 h. til 5 ..
7,831. 48 si. hvoraf ingen Rente svare«.

Rbd. 56,035.317.45.
Vi maae her bemærke , at den 4 pCt. udenlandfle G,eld

flylde« i Holland . Belgien og Frankfurt og den 3

pCt. i England. Den sidstnævnte G>eld afbetale« ved

successiv Opkjeb og »ed eu synkende Food. De auforte
41,462.331 Rbd. ere altsaa tun at betragte s»m et

Nomiaal-Belob'. » Virkeligheden bliver denne Summa, da

Optsobet hidtil er fleet med 50 « 25 pCt. »nder pari,
langt miudre.

Af FiaautSberetuiagen erfare«, at, vaar man endog
antager (som vi ikke gjort), at »fdrag paa Aktiverne
ftawt JWHmrcn" Ne brr a« da JN



kunde
KvrnpriiS fri fer Fluetuation ;

man vel et Oieblik tvivle paa, at dctte var

Pefftme; »aar Folket er f-a enigt, at et liberalt Mi. Oiemaal. En af Medlemmerne havde været med i den

oistermm kan oplvfe Parlamentet paa Grund af Korn- angaacude denne Tag t 1821 nedsatte Lommittce, og

lovesporgSmaalet. uden derved at fcrraade vande, i Tv. hn havde af ham bert, at Hovens Hensigt var om mu-

rverneS Hænder; naar de Liberale . Irland blive hel- ligt at bev.rke en stadig b. fnr ZlnCnrnon:

bredede for ten ubegribelige Illusion . som bringer dem og
til at troe. at en kunstig Ferheielsc i Prisen paa Ræ-

ringSmidlerne er gavnlig fer et Land, som ved et ode-

læggende System af Regeringen er ford.mt t>! cn perio-
disk tilbagevendende HungcrSnvd i da , og forst da

vil det stemme med et Ministeriums Pligt, ler er be-
troet Omsorgen ikke for een men for alle de store In-
tereSser i Landet, at tråde dristigt frem cg scette sin
Eristcr.ee paa Spil paa den frie Handels forsvar, lege
som Grev Grev S Cabinel falle sin Eristence paa Spil
paa det repræsentative Systems Forsvar.

Vi ville iffc trætte vore Læsere med en Gjcntagelse
af de Argumenter, der ere ansortc til Fordre! for fri
Havdel med menneskelig Fode. De , som have fulgt

LooenS Hensigt Ophavsmanden til Billen i 1827
havde sagt Folgende om denne Sag: Det syntes ham
onfieligt, at hvis der siulde være en Kornhandel, flulde
den ledeS ester samme Gruudsætninger som enhver anden

Handel. Det stulde om muligt forebygge, at den ikke
blev udsat for pludselige Fluctuationer og modificeres
saalcdcS, at den afgav tilstrækkelig Sikkerhed for, at Mar-
kedet hjemme ikke blev vvtrsvommet. meden« der dog til
samme Tid kunde serges for at LandetS Fornodeuhcd

! blev tilfredsstillet, og Prisen stulde om muligt holdeS
! paa et saadant Punkt, at den ikke som dengang var en

bestandig Kilde nl Uro, ir et den vibrerede fra SS S.' til 63. Ru vilde han sperge. om d»Sse Hensigter som
DeSenSsionerne og endnu rkke ere overbeviste, maa man

give Ttv til Eftertanke, og de, som ere overbeviste, bc-
hove ingen Argumenter for at lede deres Dom , men

kun Opfordringer for at anspore dem til Anstrengelser.
Fra det sorste Oieblik have vi sogt at overtyde vore

Læsere om, at man as det nuværende UnderhuuS ikke
kunde vente sig nogen Lettelse > vore HungcrSlvve. HviS

hovens Ophavsmand havde havt for Oie, vare opnaaede'!'
Kunde noget Menuesie et eneste Oieblik paastaae at det- var Tilfældets Rci, Fluetuativneu i Kcrnprisernc havde
sid.n Aaret 1828 været storrc end maastee mange Aar
tidligere.

For at bevist denne Paastand henholdt han sig til et
Doeumevt, sen, han havde i Haaodcu, og som inde-
holdt en Fremstilling af de hoieste og laveste Kornpri-
ser for Aaret 182- til 1838. Heraf saaes, at i forst-
nævnte var den hoieste PriiS paa Kornet 76 S. og
ten laveste 31. I dette Aar havde der været en D.f-
feren e e af 16 Procent. I 182!) var ten hoieste PruS
73 S. og deu laveste 55 S- i Difference 38 Procent.
I 1830 hoieste PruS 71 S. l l P., laveste bb, Dif-
ference 33 Procent. I 1831 var Differencen 26 Proc.j
i 1832 21, i 1833 10, i 1831 og 1833 22 Procent;
i 1-36 havde ten hoieste PriiS været 60 S., len la-

veste 36, hvilket udgior en Difference af 68 Procent.
I 1-37 hoieste PruS 60 S-, laveste 31, hvilket udgjor
en Difference af 17 Procent, og , l-3> var den hoieste
PriiS 78 S., og ven laveste 32 S-, Differencen il)
Procent. SaaledeS havde ler fra 1836 til 1836 mel-
lem den hoieste og laveste Priis været en Difference af

j 116 Procent.
I Henhold til dette Doeument, vilde han nu sperge,

om man lunde sige om det Maal, man upaatvivleligt
havre havt med Kcraloveue , var blevet opnaacl? Det
var saa langt fra, at de sidste Kornlvve harte havt et

saadant Resultat, at han lvertimod kunde forsikkre Huset,
at der i de 10 Aar, forend Korulvveu i 1828 blev sat
igjennem, cg folgclig under det gamle System ikke
havde været saa stor Fluetuation i Kornpriserne, ja der

havde ikke engang været halv saa stor Difference som
i under det nur ærende System.

Han vilde nu betragte SporgSmaalet fra det andet

SynSpuakt, nemlig med Hensyn til Landmandens, den
simple DaglonncrS og Handelsmandens Interesse. Han
paastod, at Koruloven, som den nu var, i hoi Grad
var skadelig for enhver af disse Interesser. Forst med

Hensyn til Landmanden eller Fæsteren. Bilde Rogen
et Oieblik troe, at en saadan Fluetuation, som den for-

i ommeldte, kunde have andet end fladelig Indflydelse
paa Fæsterens Interesse? Han opfordrede de Herrer af
modsat Mening til at erklære, af hvilke Grunde de
vilde have, at Kornhandclen i England flulde driveS paa
en anden Maade end Handelen med Biin . Bomuld og
andre Larer. Var der nogen Grund til den Forfljel,
undtagen det flulde være for at frembringe en Ligelig-

þÿ �Angaaende Kornlovene sagde Herr P. Thomson j hep. HviS det ikte var Tilfældet, hvad var da Grun-
i Underhuset, at hvis man spugte ham om det ester hane pen m at man gjorde Forfljel mellem K omhandelen og

de forfljcllige Balgderettigkte, ikke forend et almindeligt
Valg finder Sted, blive rigtigt oplyste om dette SporgS-
maal. vil et Uadcrhnus lug dct nuværende blive valgt,
og da vil den ftygteltge Lære, som den pbystfle Styr-
ke« Forsvarere have fremsat, blive realiseret i en Grad,
som lun Faa endnu vente sig.

Tiden er nu kommen, at alle de, som i lige hoi Grad
oofle at befrie Landet fra et lavt AristokratieS Under-

trykkelse og fra de rcvoluiicoairc Mordbrænderes ode-

læggende Voldsemhed, maae fvreae sig sammen for at
virke. Bi ftaae sor Oieblikket mellem begge, og cn ac-
tiv, ikke en passiv Politik kan alene afvende len ene
eller den anden af de tvende Ulykker, som true oS. Det
er nu Tid", siger þÿ ��M�o�r�n�i�u�g�-�E�h�r�o�n�i�c�l�e�"�,þÿ ��f�o�rAnt: Korn-
lovs Associationer at forege dcrcS Antal og udvide de-
reS Virksomhed. De maa bestræbe sig sor at forstærke
KuudflabeaS LyS, indtil detS Flamme bliver ulasteligt
for de Væsener, som lufle om i Merlet Lad dcm sætte
korte og tydelige Fremstillinger af Faeta, som oplyse
HaandværkercnS, Landmandens og DaglonncrenS sauce
Interesse, i Omlob blandt Folket. Lad dem udsende
duelige Mænd, som i Taler kunne gjere de væsentligste
Puncter af dette almene SporgSmaal aufluclige sor Fol-
keue i Zabr>k-rvc og Indbyggerne , LandSbyeeue. Op-
lySningenS Agitation maa være gavnlig. Den vil faae
Mængden til bedre at forstaae sin private IatcrcSse og
sine offentlige Pligter."

DiSse Bemærkninger ere fortræffelige, men der beho-
ves noget Mere. Der maa ikke alene være Iver og
Anstrengelse, men der maa ogsaa være en vel diSeipli-
»eret Forbindelse for at giore et heldigt Udfald sand-
synligt. Der maa være en stor Association i Hovrd
staden, (omtrent som den katholfle Association, der bc-
virkede den religieuse Emancipation l Irland > ved For-
greninger over hele Landet, og ved Oprettelsen af disse
Associationer maa man vogte sig meget for, ikke at ind-
blande uvedkommende Materier, Roget Saadant maa

gjereS, eller vi maae underkaste oS deu fljændige Bred-
flat þÿ �indtil Taalmodigheden er udtomt.

Handelsministerens P Thomson? Tale.

a

Mening var gavnligt sor Landet at forandre dct nuvæ-
rende System, vilde hanS Svar være Ja. HviS man
spurgte ham om det ikke endog vilde være bedre at have
eu fri Kvruhandel, vilde han ligeledes svare Ja. Men
naar han erklærede dette, iodsaae han fuldt vel, at der
vare betydelige og vægtige Interesser, som det var nod-
venbigt at tage Heusyn til, vg at man for at gjore
nogen Forandring maatte give passende Tid. Endog
be, som ikke vare tilboiclige til at »aderstotte denne An-
skuelse af Sagen, vare dog forpligtede til at deeltage i
DiSeuSsionerne, naar Huset constituerede sig som Eom-
mittee , og da vilde de have Leilighcb uok til at oppo-
oere mod eller forsvare de Propositioner, som bleve dcm

forelagte, og der vilde han ogsaa fremlægge sine egne
Planer, som Huset da kunde antage eller ri, ligesom
det fandt for godt.

SporgSmaalet var simpelt dette: Hvo er for, cg hov
imod det nu bestaaende KorulovS- System ? Man havde
glvrt Distinktion imellem deu nuværende Kornlov og den,
der var gaaen forud for samme. Hau mccnte at de
practlfl vare de samme. Den nuværende frembragtesamme Virkning som den foregaaeude. Hvad beo havde
havt til Oitmed at bevirke, nemlig for en ringe Afgift
at tillade Kornets Jndforfel i England, naar Laudet
trængte til det, havde den ikke bevirket. Siden denne
Lov havde været i Virksomhed, var der ft- Juli
1828 til December 1838 indfort over 6,780,000
Ouarter« Korn. Meget af dette var blevet taget
paa Oplag, og man flulde have troet eu betydelig
Deel af dctte oplagte Korn var kommet ind i Landet
mod eu billig Afgift, idet nemlig Eierue gjemie for at
undgaae prohibitiv« Afgifter, indtil Prisen steg faa heit at de
feftd« giore det. Men var det dette, Loven havde til

al anden Handel?
Med Hensyn til DagloonerneS Interesse, da var der

ueppe nogen ElaSse, hvis Velfærd faa noie afhang af Korn
lovene, som de, der lede meest vrd dem. Den eneste
Ting, den agerdyrkende Daglonnner knude bringe til TvrvS,
var hanS Arbeid«. Raar frcmmcdt Koru havde Indgang
og Kornet altfaa blev billigt, vilde HanS Lon være af storre
Værdi, og hau paastod, at en Forandring i Kornlovcnc
vilde bevirke, at Arbeide blev mere fogt, mcdcnS Arbei-
derncS Fode blev billigere i PriiS; en storre Ligelighed
i Priserne vilde være Daglonneren til lige faa megen
Gavn, som han lider ved Priserne? Fluciuation. Det
vsr en vclbckjendt Sag. at DaglouuerneS Betaling ikke
steeg iller faldt lizcfaa hurtigt og i samme Forhold
som Fedevarernes PriiS; det var endog gaact faa virt
ved cn pludselig Stigen af Korupriferne, at han for sit
Arbeide næsten kun erholdt samme Betaling da Kornet
blev dobbelt faa dyrt, som kort Tid i Forveien, da hane
Lon stod i rimeligt Forhold til Kornprisen: ingen ElaSse
kunde derfor fole og ingen solte mere Virkningerne af
Korulvvene end denne.

Et af de ædle Medlemmer havde sagt, at det var til
den indenlandske Handel vi flulde vende Blikket, og at

hau ikke vilde see Laudet offret for den udenlandfle Handel.
Det vilde han (Thomson) heller ikke; men han kunde
fortælle deu ædle Gentleman, at de Dage vare forbi,
da man kunde sige, at vi ilke afhang af den udenlandfle
Handel. Det kunde have været godt uok for en hun-
drede Aar, ja for en halvfjerds eller fiirstntStyve Aar
siden; men nutilkagS gjælder fligt Sprog ikke, da cn faa
stor Deel af Landets Befolkning aldeles afhænger af
den udenlandfle Handel. (Hor, hor, hor). Han vilde
ikke dermed sige, at den indenlaodfle Handel ikke var af

sior Vigtighed, men hvor mange Millioner Landsmænd
levede ikke af den udenlandfle Handel. Kjeadte den ædle
Gentleman Værdien af vore Udforsker og Indforfler
aarligcn Vi ind fore aarlig for fem og tyve til tredive
Millioner udenlandfle Protuctcr, vg hvad hau klagede
overvår, at vort nærværendeKornlovS-Syftem
opvakte Fjendskab mod vS paa alle fremmede
Markeder. <z»rtsætte»).

Lord Melbournes Tale om Koruloven.
(Sluttet.)

Men naar han tog Hcnfvn til den Stilling, hvori vi
nu befinde vS, naar han tog Hensyn til vore store In-
tereSser, naar han tog Hensyn til vort indviklede Fi>
nantS-, HaodelS- og Toldfystcm, naar han tog Hensyn
til de store Interesser, der bcfljefligc vS, og Maaden,
hvorpaa disse vare blevne nærede og opmuntrede, maatte
han sige, at dct som ban« ædle Bea l Greven as Rad-
nor) havde erklæret at være han« Hensigt med at
undcrstotle Grev Fiy william S Motion, af hvem Gjev-
standen var bragt paa Bane þÿ �navnligen fuldkomment
at frigive vor Handel, lade de laudoeconomifle Interesser
uden nogenfomhelst Beskyttelse og til samme Tid ophæve
enbver > Handelens og Industriens Interesse paaburnc
BcflyttclseStold, tog han Gud til Vidne paa, at ha i an-
faae dctte Forflag for det ubesindigste og vanvittigste,
han nogensinde havde hort. (Stærkt Bifald.) Den egent
lige Sandhed var den, at i det Fabrikanterne tilkieude-
gave dcrcS Beredvillighed til at give Slip paa den dcm
ved Lovgivningen hjemlede Beflyttelse, stolede de trygt
paa, at dette dog ikke vilde flec. þÿ ��B�o�r�t�,�"sige de, þÿ ��m�e�d
al Bcflyltclscotold, vi trænge ikke til Beflyttelse; vi bc
hove ikke Eder som et Skjold for vor Handel og vore
Fabriker." Dette er nu meget godt; det seer liberalt
nok ud; ja dct fyneS at være LEdelmodigheden selv; men
til samme Tid som de udtale sig saa liberalt og ædel-
modigt, vide de hcclt vel, at der er Noget, som hedder
dct os itligc Skatkammer, som maa fyldeS, og at den
Told, som tjener dcm til Beflyttelse vg som de foregive
at ringeagte, nodvendigviis maa beholdes for Indtægter-
ncS Skyld. (Hor, hor!) Fabrikanterne kunde derfdr
ganflc trygt kaste Vrag paa disse Afgifter og erklære
sig villige til at give Slip paa dem. (Hor!) Han«
ædle Len sagde , þÿ ��n�a�a�rvi modtage en stor Mængde
Korn fra fremmede Lande, ville vi see hvor stor Interesse
diSse ville have af at brodfode oS. Mon dcrcS Regje-
ringer nogensinde ved UdforselStvld ville kunne være istand
til at forhindre dct; eller er dct rimeligt, at Rationerne
selv ville tillade dcm at gjore det?" Men dercS Her-
ligheder erindre sig blot de Tider, hvori de have levet,

! lav »em erindre sig hvad de have feet. (Hor, hor, hor! I

j Han (Lord Melbourne) vidste ikke hvad der lunte
flee, hvad der kunde blive gjort, hvad der kunde ind-
træffe ved andre MagterS, andre McnneflcrS Luner,- Voldsomhed eller fjendtlige Lidenskaber. (Bifald.) Hvo
vilde vel i 17-2 have troet eller dromt at skulle see
Dccrctcrne fra Mailand eller Berlin, (Bifald) eller at
flulle opleve de Forholdsregler, Bonaparte anvendte.

; denne samvittighedSlose Brug af ethvert Middel, der
stod i HanS Magt, for at ovelægge dette Land? (Bi-
fald.) Efter HanS. (Lord Melbourne«) Mening, var
det cn Urimelighed at gjore en talrig Befolknings For-
syning med Fode for en stor Deel afhængig af fremmed
Tilforscl; (Bifald) han ansaac det toertimod for klogere
og vi''cre, at vpoffre Roget af Handelens og Fabriker-
ncS Flor for den nationale Sikkerhed og UafhængighedI ( stærkt Bifald.) Dette var HanS bestemte, afgjorte Mc
ning om denne Gjenstand ( gentaget Bifald), og hau

s tvivlede stærkt paa, om de ilke vilde handle meget uklogt
og ufornuftigt, ved ikke at have dctte for Oie, selv om
man derved (kulde vpoffre Roget, som ellerS kande bidrage
til Fvregclsen af vor Eapital og Udvidelsen af vor Han-
bel. (Bifald). Han var fuldkomment enig i det af HanS
ædle Ven paa den anden Side af Huset Aosorte. Han
var ingenlunde cn blind Tilhænger as de nu bestaaende
Kornlvve; men alle Partier maatte dog indsce og til
staae, at cn Forandring i eg for sig er et stort Onde
(Bifald.) DcrcS Herligheder vidste Alle, hvilken Indfly-
dclse den vilde haoe paa Salget af Jordegods, paa Over-
dragelse af Jordegods, paa Forbedringer af Jordegods,
paa alle Interesser med Hensyn til Jordegods. Han
for fin Deel vilde derfor ikke lcitclig tilstede nogen For-
anbring inden han var overtydet om. at den vilde være
til det Bedre og det i den Grad. at dc fladclige Folger
af cn saadan Forandring derved vilde kunne opveieS.
(Hor, hor!) Med Hensyn til den af HanS ædle Ven
(Grev Fiywilliam) forestaaebe Resolution vilde han
afgive sil Votum for, at der maatte blive stemmet mod
denS Antagelse. (Bifald.) Han havde hellere seet. at ben
ædle Hertug havde opkastet det forrige SporgSmaal, som
Planen forst havde været , fordi man upaatvivleligt i visse
Maadcr vilde komme i en vanflelig Stilling ved at antage en

Resolution , hvoraf Faeta ikke vare beviste. Tillige bekym-
rede han sig ikke meget om, frahvilkenSideafHusetSporg«-
maalet fremforteS, og da han ikke ansaac Resolutionen for
at være gavnlig, vilde han give den æble Hertug sin Stemme,
dersom han vedblev at opkaste det forrige SporgSmaal.
(Bifald.) Han var af den Formening, at den af ba»S
crdle Ven soreslaaede Resolution forkastede den nu be-

staaenbe Lov uden at sætte Noget i Stedet for den

Han havde desuden Adskilligt at indvende mod Affatte!-



sen af Resolutionen, th« stjoudt han maatte indremme,
al Fastbed i Koropriserue var cn stor Ting, indsaae han
dogl ikke, rar han dog ikke forberedt paa at erklære. at
den var uomgcrngcliq fornoden for Landets Interesse
(Hor, bor). Han formeente, at der var andre med
Hensyn til Priserne fuldt saa vigtige Gjcnstande som
Fasthed. Det var vigtigt, at de boldt en Middelvei;
thi dersom de vare stadigen hoie, vilde de trykke den
Fattige, og dersom de vare stadigen lave, vilde mange
Jorder blive udyrkede. (Hor. hor') Slige Resulta-
ter turde man ikke gjore stg Haab om, derfor ansaae
han ikke alene Resolutionen for at ligge i Strid med
stz selv, men ogsaa med dereS Hensigter , som havde
foreslaact den. Hovedgrunden , hvorfor han vilde
stemme imod den, var, at det forekom særdeles uklogt
i delte HnscS Protocollcr at optage cn Resolution, som
man maatte indrommc at være uden Virkning, som de
ikte formaacde at stolte i Kraft, som blot forkastede et
System, uden at sætrc et andet i Stedet. (Hor hor!)
Han kom derfor, efter moden Overvejelse, dog uden at
den nu bestaaendc Lov var den bedste, som kunde ud
tænkes mod bvilkclfomhelst Forstag til cn Forbedring,
der senere kunde blive dereS Herligheder forelagt, til det
Resultat, at det vilde være uklogt og ufornuftigt, at
antage den af den crdle Greve forestaaede Resolution.
(Bifald).

Volftien.
I Kammerets Mode ten Iflde d. M. holdt Hr. G an-

debirn cn Tale, som, foredragen med denne bckjendte
Deputeredes Varme og Veltalenhed, gjorde et tvbt Ind-
tryk! man ansaae denne Tale i visse Maodcr for det
politifle Testament af dette forhenværende Overhoved
for den provisoriske Rcgjeriog, som erklærede, at han der |
for sidste Gang fremtraadte som Statsmand, sremtraadte I
som Belgier. Kammerets nærforestaaeude B» slutning om
Traetatcn« Antagelse, som Hr. Gaudebicn forursaae,
fljondt han med hele sin Kraft sogtc at forebygge ten, >
vil ogsaa i denne Henseende mcdfore et smerteligt Tab
for Belgierne, thi Hr. Gaudebicn gjælder, fljondt han
er Hovedet for den parlamcntarifle Opposition, hoS alle
Partier for en loyal, uplettet og for sine Grundsætnin
ger agtværdig Mand, der har gjort hele Revolutionen
med uden for sin Perlon at have benyttet de Fordele,
haoS ophciedc Stilling gav ham Adgang til. þÿ ��L�y�k�k�e�S
det mig ikke," faalcdeS stuttcdc han sin Tale, þÿ ��a�tredde
vore luremborgfle Brodre, flal jeg vide at dele deres
Skjæbnr. Jeg fordommer mig selv til Laudstygtigbed,
og denne Landflygtighed flullc mine syv Bora dele. og
naar de engang komme og anraabe LuremborgcrneS
Gjestevenflab og bede om cn PlatS ved dereS Arne,
ville de trykke derc« Hænder og sige: þÿ ��D�e�ter haus
Souucr, Sonner af ham, der hengav Alt for at frelse
vor Uafhængighed." Da Taleren havde sagt disse Ord,
overvældedes han af sive Zolelscr, saa at han udbrod e
Tsarer; Hr. de ReneSse og flere andre Repræsentan-
ter gik hen til ham og trykkede hjerteligt hanS Haand.
han forlod Salen i heftig Bevægelse med Torllædet for
Oinene. Derpaa stuttcdcS Modet.

Den 18de var Salen ligesaa fuld som ved Modet
den 19de Februar: alle Tilgange vare besatte, og de
samme militaire Forholdsregler til Rolighedens Ledlige-
holdelse trufne. Efter at endnu adflilligc Petitioner med
Territoriets Dele vare oplæste, tog den forrige Minister
Lebeau, den samme, som i 1831 og 1832 havde fore-
staact Antagelsen af de 28 og 21 Artikler, Ordet og
udviklede ru ligeledes den uundgaacligc Rodvcndighcd
af at antage dcu forestaaede Traetat og derpaa at sætte sig
i fredelig og muligt venskabelig Forbindelse med Holland.
Derpaa talte Ministrene de T h cur og Wilmar i samme
Aand, idet hun gjendrcv nogle ny Bebrejdelser af Op
positionen og denne afgav nogle meget fredeligt lydende
Erklæringer aogaacnde ArmeenS sidste Rustninger, frem
mede Officiner« Ansættelse og SkrjyneckiS Optagelse.
Tilsidst horte man endnu to Talere, Herr MccuireS
for. og Herr B c ry er. eu luremborgfl Deputeret, mod
Antagelsen af Traetatcn. Ru fordrede nogle Medlcm-
mer Slutningen as dcu almindelige DiScuSstou ; efter lang
og heftig Talen frem og tilbage kom det til Afstemning,
hvoraf Resultatet var: 3«i Stemmer imod og »il for Slut-
ningen. Derpaa bragte« Hr. P irso v s tidligere Amcnde-
mcnt angaacnde Udsættelse af den definitive Afstemning
under DiScuSston. men forkastedes ligeledes med
Stemmer mod 31. En heftig DiScuSston om Fremgangs-
maaden med Hensyn til Amendementcrue ledede til det
Resultat, at det med 39 mod 35 Stemmer antogeS, at
ingen flere Amendementcr kunde indgives, men at der kun
kunde stemmes over de to allerede indgivne. Bed denne
Tid, Klokken var 5j, havde allerede en stor Deel as der
Deputerede, der havde været tilstede siden Kl. 10, for-
ladt Salen, saa at Modet maatte stuttcS.

Frankrig.
(»Journal dcS D« batS" Betragtninger over

det afgaaede Ministerium.) þÿ �Ministrene have
udgivet derc« Demission til Kongen. Bi ville ikke
rose dem for at have opfyldt denne konstitutionelle Pligt;
de havde givet Beviser nok paa dereS Trvflab mod den
repræsentative RegjeriogS Principcr, til at denne sidste
Handling fluide vv errafle Rogen. Ministre, som i Lo«
dtt af deres Bestyrelse have maaflee til Overdrivelse

mangfoldiggjort CabinetS-SporgSmaalene, Ministre som
under dcu sidste AdreSse-DiScuSsion heller have villet ti
Gange risikere dere« politifle Eristeoce, end lade et eneste 1

tvetydigt Ord passere, kunde ikke ester Resultatet af
Balgene betænke sig et Oicbl,k. Bi have for nogle Aar |
siden scet et Minister,'«« , som dog var sammensat af
dygtige Mennefler. antage cn fornærmelig ArreSse for

'

at undgaae cn DiSulSsion; Jagen dadlede dengang stær !
kere end vi denne fcigc Politik. Ministeriet af 15de Avril
har været mere loyalt og opfort sig mere værdigt, og
dclS Fasthed har gjort Landet og Kronen cn stor Tje
neste. Ministeriet bukker under, men AdrcSfe-Utkastet er
il.i..! reformeret.

Ski ondt Udfaldet af Balgene ikke har været saa gun-
stigt, som vi haabede for den konstitutionelle Sag, be-
tænke vi oS ittc paa at size, at selv OplrSningcn af
samme har været en stor og modig TroflabS -Handling,
som de tilbagetrædcnde Ministre have udfort. De efter-
lade os idet mindste et Kammer, i hvilket Ordens og
Fastheds Principcr ville blive kraftigt forsvarede, etkam-
mer. hvori der ere alle Elementer til en conscrvatorifl
Majoritet, et Kammer, med hvilket et revolutionair Mi
nisterium er uforeneligt. Den venstre SibeS Journaler
have, medens de have lykouflct sig til dereS formcenlligc
Triumph, været nodte til at indrommc denne Sandhed,
de erklære naivt, at de med et dem gunstigt Ministe-
rium vilde have erholdt hundrede Deputerede mere i
Balgene, og vi troc dem gjerue. Tbi vi vide hvad det
rcvolutionaire Partie er i Stand til med Hensyn til
Voldsomhed. Raar Valgene vare ficte under et SlagS
Terrorisme, vilde de maaflee have fravristet Frankrig cn
falfl Majoritet, en af tisse Majoriteter, som tyrannisere
Laudet og Landets eget Ravn, det var ikkeforste Gang,
at Hlstvncn opbevarer det blodige Minde om at Sligt
er ffeet!

Efter denne DiScuSston om AorcSsen, som hævede
Ministrene af 15de April saa hoit i den offentlige Me-
ning, efter at det var lykkctS dem, ved faaædle og kloge
Anstrængelscr i CommittcenS Udkast at faac alt det for-
andrct, som indeholdt Angreb paa TractatcrncS Over
holdclse, paa den offentlige Ret og paa KroncnS A5rc,
havde de ikke personliges mere at onfle eller vente; de
kunde nedlægge Magten, dereS Rcfigncrco var en Triumph.
De gik frivilligt ud af Ministeriet, de mcdlogc Mindet
om Amnestien, Trophæcrae fra Constantinc, den Lykke at
have sect dereS milde og vise Bcstvrelse i tvende Aar
delemnet ved den offentlige Velfærds Frcmadffridcn. I
denne sidste Dcbatte have de aldrig et eneste Oiebiik af-
veget fra Værdighed og Maadcholdþÿ �Alt var til dereS
Fortecl. Og de havde heller aldrig tænkt paa at trække
stg tilbage , naar de kun havde raadspuegt dereS egen
Interesse. Men hvad flulce der blive as dette Kammer,
som var declt i to næsten lige DeU' I hvilke Hænder
vilde denne konstitutionelle Majoritet, i hvilken de havde
sundet cn saa lvval Stolte, nu falde? Hvo Kulde for
svare dcu mod Partiernes Snarer rg Voldsomhed, naar
Kammeret blev oplofts Ministeriet af l">de April har
llldscrt at det c.,don bavde en Pligt at opfylde, nemlig
at oplose Kammeret og selv at lede de nye Valg, og
hvvr plllllig end dei.ne Pligt var. har det værdigt taget
fat derpaa; det har troligt vilde opfylde sit Hverv i»l
Enden.

Ru trækker det sig tilbage. Men vi have ikke at be-
frygte, at et forvovent Ministerium flal forkaste dette
Kammer, som saa nyligt er udgaaet as Frankrigs Skjed.
Stærke ved dereS Enighed ere de Eonstitutivnclle . som
kun have eet Princip, eet Banner, nemlig Ehartet. endnu
udco Tvivl det talrigste og mægtigste Partie den sande
Majoritet i det uyc Kammer Eoalitionen har havt
Majoriteten frr at omstyrte Ministeriet af 15de April,
det indrommc v, villigt. Republikanerne, Legitimisterne,
venstre Side, Doctrinairerne, hoire Side forenede tælle
nogle flere Stemmer end de Eonstitutivnclle, det er sandt,
og fljondt en lignende Eoalition er, det vedbliver at
være vor Mcoiag, det meest Stridende, man kan tænke
sig mod den repræsentative RegjermgS oprigtige og al-
vorlige Hantlemaade, har Ministeriet af lade April
maattct trække sig tilbage, det uægte vi ikke. Vi have
sagt det hundrede Gange, og hvilket fornuftigt eller ær-
ligt Mcanestc vilde vove at modsige det'' En Majori-
tct, dannet af lignende Elementer, er ingen Majoritet.
Med en saadan regi crcr man ikke. Det er i dct Hoicste
en KrigS-Mafline. som ,klc er brugeligt til Roget, naar
den bar fuldfort sit OlclæggclscS Værk Bilde det være
muligt at der kunde tristere et Ministerium . som Kulde
repræsentere alle de Partier, hvoraf Eoalitionen bcstaacr"'
Kunde det falde Rogeusomhclst ind at kalde til samme
EabinctHr. Bcrryer. Hr. ThierS Hr. Guijot og
Hr. Garnicr-Pag« i' En Majoritet , som ilke kan
tilvejebringe et Ministerium, er ikke i Stand til at kunne
vedligeholde del. EoalitiouenS Scicr mod Ministeriet af
15de April er en Oplosning as Eoalitionen.

Hvad ville da de Eonstitutivnellc giorc, som ere stærke
ved dereS Antal, stærke ved dereS Enighed, stærke ved
dereS Grundsietn nger! De ville vente. Man kan Intet
gjore uden dcu. Intet undtagen med den. Hvo vccd
iovrigt lkke, at den venstre SidcS Pnncivcr, at den gamle
aaarchistt Suurtcig, som bestandigt gjærcr i samme, gjer
den aldeles uskikket til at tjene en ordentlig og fornuf
tig Rcgjering til Stottr! Bi kunne sige til Eoalitionen
I have omstyrtet Personerne, lad s-a være. dersom det

var EkerS Oiemaal, kunne I triumpdere, stjoodt denne
Triumph i Birkeligbeden har været Eder selv dyr. I
ssulle kun alt for snart komme til at erkiente det. Men
vore Principer ere uskadte, vort Banner er det eneste,som tæller stere end to hundrede Deputerede samlede
omkring det. Sce imidlertid til hvad I ville eller ret-
tere hvad I kuaoc gjore.

Imidlertid kan Laudet, som saae med hvilken Loyalitet,
hvilken Beredvillighed Ministeriet af 15dc Apnl bar »ud-
rettet sin Opsorsel efter den konstitutionelle Regier,ug«
strengeste Regler, nu domme om. hvorvidt den trocr alle
de Bagtalelser, som i dcu sidste Maaueb ere udspredte
af Oppositionen. Endnu nogle Dage, og Misundelse,
Had, Begiærlighed og Logu vilde hefte sig til det up
Ministerium De, som have udstreget EabioeUct af 15de
Avril, ville maaflee da lade det vederfares Ret. De
ville da selv have forglemt dereS Bagtalelser, ligesom de
syueS at have glemt de, som de til en anden Tid ud-
spyede mod Ministeriet af Ilte Octvbcr. Frankrig vil
med Taknemmelighed mindes to saa rolige og lykkelige
Aar, som den nu har tilbragt. Bi troc alrcleS ikke, at
Ministrene af 15de Avril bavc staau tilbage for noget
andet Ministerium. Store Foretagender ere blevue fuld-
forte under deres Bcstyrc'fe. vore Besiddelser i Afrika
ere udgaaede af det CbaoS. hvori de befandt stg: glim-
rende Baabenbedrifter have fljænkct det franfle Ravu
Hæder . den sidste Adresse - DiScuSston alene vil være
i Stand til at gjore Ministeriet af 15te April beromt.
Men i alt Fald er der et Ravn . som Ingen vil kunne
ncgte dem. nemlig at de som Ministre have været rede-
lige Mænd.

Norge.
Ebristiania den Ilde MartS. Eo fra Arendal an«

kommen Deputation holdt svigende Tale til Kongen
þÿ ��R�a�a�d�i�g�s�t�cKonge!

Med de Folclscr som besjæle et Folk, der ved det
guddommelige ForsyuS Styrelse er saa lykkeligt, at paa
dctS Kongestol tdroner cn hædcrkrandfet Fyrste, til dvi«
Bestræbelser, med Biisdom og Kraft at bcstytte fcetS
Frihed og Fred, dets Hæder og Lokke, Himlen stjæuker
sine rige Velsignelser: med disse Fvlelicr, hvorved alle
RordmæntS taknemmelige Hjerter ilaae saa varmt for
dereS store, elskede og dyrebare Konge bringe Arcuda'«
ndeaauerc i Underdanighed DereS Majestæt eu hjerte
lig Hylding.

Under DereS MajeflælS Seevtcr blomstrer Frihed og
Bvrgcrheld. Nyttige Institutioner , eu udvidet Handel
og Skibsfart udbrede OvlySnisg . Virksomhed og Bet
staud. Det er i Erkiendelseu heraf, at ArendalS Iad-
vaaucrc i Underdanighed bevirae Derc« Majestæt den
hjerteligste Taknemmelighed, Kjærlighed og Hengivenhed.

DereS Majestæts naadigstc Httring: At de enfler at
befege Chrisnausfaud . har vakt Forhaabuingcr om , at
Arendal la ogsaa vilde blive beæret med DereS Ma,c
stætS hoie Nærværelse, der vilde fremkalde den fliorncftc
Fest for dette StcdS Judoaaucre.

Der algode Forson forunde vort Fædreneland deo Lykke,
at De, naadigste Konge ! i mange Aar maa leve i Sund
hed og Kralt. og frvdeS ved Frugterne af DereS store
Idrætter!

Himlen? Velsignelse hvile over DereS Majestæt med
opheicde Familie!"

i KongeuS Svar meddeles imorgen.)

Belrva»fage,
fra len Ilte til ten I7tc Mart«.

Til Fpeo 6tud. theol. Zdscn: Kjotm Srant: grrfta
Cd-uly; tantJcrerr. Vrcc. Nina: i'rcrr. eck.g dl:
(?ua'"irr«U, ea Kone; Sjotm Cckric!" Hanlcleteak>. ®;rde;
H-utel?c. Bock Lrltsorr. Eeoel; Pastor Henrichsen Hånd-
jente Lomer: Kiotm. Manke; Trittet. Ttane: ekittkpgm
Iki-keaaar? Slut. Polpl. Echjern. E!ottfcrr. Jensen; So-
riist Hermansen: Horkr. Tre>mect: Soriist Neumann: Han-
deles Sraewi; Ljotm. Hralsoe Soureer Bellmanv: Sram
jur. Si.iu; Kiotm. Merinkcl og 0?ade: Hantel«r. Varvatsrr.
klgent Ttmt Tiltmcr: Sjotm. Niiscn: Haoteler Markvt.

Til Sjcllarit: Zustiltraat Qrerecoir Feddersen; Witt.
Fleron; Storm Clsen; Hanteler. Henri me«: Etivrcr «n-
tersen; Hr. I. F. ?chjertck. Mat. Pauelico, Storm. ®>ur-
lander: Skitecarl. Hall: Scurccr Bellwanv: Som Tam
gaart: Zfr. ®ete: Ikamm rr. Lerb: HeAep. Formaon ?»em.
';>ol!aer: iTcn.«kriaec. Siiqele: Hr. H. N. Hrlerscn: Lievto.
Br.ck. «i»tmanl Iurqene: Slu.'iesue Beyer: i.«ac Bloch:
Heflcd. Ptlersev: Soem Tiihn: ccrC Toltferrallcr Iudl :

> l clt a«iiilrnt volt: ffiotm eeviier . Jtrtrlinaeh. Mathiasen:- Mat. Block

.hamborger VourS,
ten iitt Marit,

flecplfr.
I Vartt S W 189) C «. 188.

London . 13 & «)/J. , 13
Hl
8o. »0
148J.
1&1J.

34. 70.
! Velerttorg.

Nmgertam .
Fraoksurt ..
Berlin

aa

a

i ltjoreobarn » 18.
Mvnl.

Sreelet s xr. Itoauce.
Vaofl aro» Souranl 1S4Z.
«pc j eif 128(.

SralSvapirer.
Sanfl-eoaclAe 8 oSt 72i 4 7S.. . (Qdlig. raa 100 t!) 7«! » 7«




