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Lægt eller omtrent 1<M Rbu. pr. Pd. Mcn sæt ogsaa
at vi til Sammenligning ville benytte det allerbedste
Brod i England, ftm koster il Pence og hviS Fiinbed
og Godhed v> nerve kicnde her. saa faae vi i donten
en Pr»S af l l Rbsi. rr. danst Puud , mercns port

Franstbrod af laii.pt mindre gcd Ovalitet kost« her,
efter 5radra,p ak Eor-'umtiencn . I li Rbst. Brodct
koster alt'aa heS cS omtrcnr ll Rbfi. pr. Puud mere end
i dondon. stiondt Prisen paaHrede dcr i det allermindste
staacr .50 xEt. heicre og stiondt vort Brod er langt
slettere i Ovalitet end det engelste. Man siger rZ.
at man i England bruger engelff Hvede til Brodct cg
at denne giver mere Ildbytte end vor. mcn man overseer
da. at den cngclffc Hvede er langt dyrere end den uden
landffc. En Tonde danst Hvede koster ber omtrent llt
Sh. Stcrl. . hvorimod en Tonde siin cngclst Hvede i ikon
don kostcr omtrent tit Sh. Stcrl.. altsaa 7 S p<5t.
mere. Fortiden bruger man imidlertio udeulandst Hvede
da Tilfon'elcn af dcn engelste > Forhold til Tilførselen
af dcn udenlanvstc er meget ringe, vg stiondt denne Hvede
koster mcre cnd tf" Sh. Stcrl. pr. Ouartcr. ville vi dog
kun ansætte Forsticllcn til -'»0 pEt. Hvor fordcelagtigt
for oS man altsaa cnd anstiller Beregningen, faae vi det
Resultat, at det allerfineste Brod staacr i ponton
omtrent llo pEt lavere cnd her. stiondt Hveden er «'
vCt. billigere bo o?.

Men sammenligne vi vort Hvedebrod med det, som
s. Er. sælges i donten til ! eller 9h Pence, da bliver
Resultatet cnd mere imod vore Brodpris«, tin det kan
dog vel aldrig være Hr. Sst-erfigc- Alvor, at vort
Rundbrod stulte pære ligesira godt som det saakaldtc
ll.,».. Ii'.lil - Brod i England. Mener ban imidler
tid virkeligt, at det ikke er vanskeligt at bevise dette,
da opfordre vi ham til at give saadant BeviiS. Iovrigt
or det oS ubegribeligt. hvad Hr S. vil sige dcrmcd. at
vort HuuSholdningkbrod Rugbrod kun koster 3 Rbn.
pr Pd ! dette stal dcg vel aldrig ticnc til Sammenlig-
ning med dct engelste saakaldtc HuooboldaingSbrod

Hvad nu Tilgiften angaaer. da have baade vi > vor
Tidende for iaar Rr. :t og . KbhavuSpestcu tilsuldc
godtgjort at dette er et forkasteligt System, og al denne

Godtgørelse i Almindcligbeb ikte kommer Eonsumentcroc
tilgode DcSuden er dct endnu et SvorgSmaal. om ikke

Bagerne i England ogsaa give Detaillisterne en Rabat,
hvilket .man ve! med Grund kan antage.

Det er sandt , at vi bavc en bctvdclig Afsætning as
SkibSbrod lil Ildlandet, men Prisen paa dctte er forholds
viis ogsaa langt lavere cnd raa vort Franstbrod ! ellcrS

fandt det ingen Afsætning. Dct allerfineste Skibsbro?
koster nemlig 19 Sb Stcrl. pr. 100 P" . bvilkct udgior
S' Rbn. vr Pd ti! llbforsel.

Faae vi all''aa ikke mere tilfredsstillende OplySuiug«
rnd dem. oi bi-'til bavc saact. da kunne v, ikke forandre vor

Mening, at det er paasaldcndc. at Prisen paa Hvede
brod ber staacr langt hoierc cnd i Euglaud.

I Amtstucrnc er ter isolgc DagS Eoll Tidinden

ftemdcleS indkommcu til Fordeel kor de Bandstodlidtc
omtrent 1000 Rbd
þÿ �Onsdagen dcn ll ide April blev "aardcu Rr 1M

i StecnkiilSgadco. dcr er aSsurcrct for '(''00 Rbd. Sol?
solgt for I.-V.0 Rbd. Sol?.
þÿ �Hovcdgaardcn Fuglsc i Gicrlcw Herred Randers

Amt. har den bldtilværeodk Zicr. Hr. Sst'midt i dcunc

Tid solgt til Hr OverkngScommiSkair Folsastz for
ll 1.000 Rbd.

Del i det Olbenburgsic GodSdistriet bcliggendc
GodS <»«ldcnftcin er ved offentlig Auctiou. som blev

afholdt paa Raadstucn i sticl solgt til Rcg,criogSpræ
sidcnt v. Grote fra Eutin for ll7.'> ,0,r Rigsdaler
Sebl.-Hvlst. Crurant Som man crkarcr. stal Kiobct
være stcrt for Storhertugen as Oldenborg.

Ledige Embeder.
Under Rentekammeret: He«cbSfoget Embedet

WieS Herred under Flensborg Amt. Eautivn llllORbd'

i Kgl. I pEt. Obligationer. þÿ �St»mpclpap»irSfcrvaltcr-
Embedet i Hertugdemmcl Slecsig: Caunon InOO Rbd.
i stongl. I pCt. Obligationer. HuuSscgct Embedet i
Reinftid og Travcnbal-Amt«. hvormed Brauddircetrrali!
i dies« to Amter sam: i Rcibæisch Amt cr for.ncr. For de
medBrauddircetoratet forbundne Oppebor :cr st.llcS Slik«
dcd ril Bclob ll0>»Rbd.þÿ �Skovssgedtøucften iReth' ism.

Sefsrd-ingor Afgang.
Uudcr dct Danske Eaucclli Under .Ooe April

cr fcrstc dærer vcd Doostummc Institutct i lliebeuhavn.
t Hi J. tli. I. S. J. Heiberg, beskikket til at rærc tillige
Præst vcd Iasiilntct. Uudcr ll Ide Apnl cr dcr forundt
Sognepræsten for d'umby Menighcd i Fy«, Amtsprovst
P. L bulken. Ridder af Db. eg Dbmd., Rang ester
Raugsorordn af l Ide OAbr. 1 7 1 »i :>tie Flakse Rr. 9.

Under Rentekammeret: Den 13de April er Fuld-
mægtig , de tydsic Contoircr und« Kammeret. A. C.
Boe, ester Ansozniuz i Raadc rntlcdigct.

Uudcr Geocral Toldkammer- og Commcrcc
E ollcg'.ct: Dca 5te MartS« dimiltcret Prewicrlicutc-
uavt fra dcr fonre lydste Iufantcri-Regimcut, E. B. F.
Meyer, bestikket til Toldccntrcllcur med Oppetorfel
paa Pclirvrm. Deu 7rc April cr Toldccntrcllcur i

d'emkcnhafcll paa Fefimcrn H. E 1!. Pflug. udnævnt
ti! Tcldcontrollcur i Slcspig. >Coll. Td.i

Oin Sainfiindot til don daniffo Piteraturv
,e,!,»io.

I en saakaldct ..Gen«alforsamlivg som blev akholdk
i Gaar Aftes i Samfundet til dcn daa>'kc d'itcra
turs Fremme, mcn som, under Iadstvdrlse af de:
slette Lcir, ilkuu var sparsomt bcsozl, ucuilig lalt ikkun
as ll ! Personer (.Brstvrclscn som bestaacr af -'> Perse
u« med ibcrgcnct' bleve ve! adstillige Forilag, idlaadr
tiCre ogsaa ccl cf mig sc::> tilsigtode SamfunkitS Led
ligeholdelse med cu forandr. i Birfsowbed forelæste, mcn
Biccsormandcu for, og dog. som forstc G enstand ror
Bolcring og A'giorc! c ?cd simpel Stciu uc'.ccrbcd. dct

bclydcligstc af alle Sclsiabct rcdkommcnrc SrorgZmaa
om Samfund c r ti! dcn danske Literatur«
Frciumc skulde reLblirc eller ophor c '

eg red
Tælling as Slc, mclag'.crno bcsaottes Elleve at hare
stemt ivr Sclstadels Lcdblivelfe, Tolv for deis Oxbo
rclfo. bo.rpaa man. atstillig Iudstgclsc uagtet, ucphcl
pclig stred til D iSposition vvcr SclstabetS Midler, hvilke
re Fleste af dom som cnd.:u pare tilsted o da d,t:c SporgS>
maal bragtes unkcr Lotcring . bostutledc ar overdrage
lit dct kongelige daasto Liden stabcracS Sclstab, forndsat
hvad >cg ncppe kan »ormode ar dctte Sclstah vil imod«

tage Tilbudet.
Da nu min Erfaring i divct .ar lcdct mug til at :od

scc. at megen Bilkaarlighcd og deraf folgeudo Ulempe
kunde forcdvzgcs . tcrsom al umotiveret Adfærd af oo

gen Bctydcodcd fandt strar ct alvorligt og rstearligt
Gicnmælc. som lige langt fra Feigded og AamaSsclse.
kaldte Handlingen vid 'sit r.tte Ravn saa anse« icz det

for m>n Pligt, ligesom igaar > .Forsamlingen saalcdcS
herved stristligen og for ct stor« Publicum. ar bctrivlr
Gyldighed« af en OploSning som blev foretagen und«
saa besynderlige Omstændigheder i en forholdSmæSsig"
meget I, ren Fraciiou lll Person«) as ct Acistab. som
ræll.r over halvandethundrede Medlemmer, med den sær
deles ringe Pluralitet af een Stemme, under Indfly-
delse as cu Bestyrelse , cm Ho. s fem personer, > o vri.gr
særdeles dædcrlige Mæod. det lad« sig godto.jorc med

arithmctist Bcfiemlbcd (efterdi Minoritetens elleve Med
lemmer vrdcS) at te, alle Fem. have sicmi for Sam
fundcis Oplosning, uagtet dct l'yucS at ligge r ''elrc
Begrebet Bcstyrclsc. at dette Or? ingenlunde cr eer.S

lydigt med F orstyrrcltc. og at en Bestyrelse aldrig
xa'gtcS as noget Sa:uud for al rrlosc dette cll.r viikc
til det- Fair o c Undergang mcn lverlimod ser a: fiyrke eg
bcsæste tctS Tilværelse, fer at ftemme dets Hcn .gt og
Velvære: da dct cnd ydermere ligger ikke alene » ver
TidS varlamcutariste Fordring« mcn > selve Grundbe«
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Indenlandlke Etterretningcr.
ttjobcnhavn , den ll7?e Apnl.

Da det Ertratillæg angaacudc ..Danmark,.' Fi
navis«" , som fulgte med Rr. 95. ikke var saa tidligt
særdigt fra Bogtrvkkcrict, at det i TorSdagS kunde for-
sendes med Posten til alle ProvindSstcdcr. saa vil det

med Posten rtag tilstilles de Abonnent«. der endnu ikke
hart modtaget det.

f. þÿ �x«c Bidrag, som indkomme til vor Tidende, have
i den senere Tid. »seer hvad de ancovmc avgaacr. til

taget saamcget. at det. om vi endog fandt dem elle
passende t'l Optagelse, dog rar cS alveleS umuligt, at

optage dem. da v« derved maatte opgive Meddelelser af
de Neste daade inden og ubenlandste Rvhctcr. Imidlcr
tid have vi i Almindelighed gjort oS det til Regel at

optage alle Artikler, hv, S Forfattere navngive sig for oS.

hvis Indhold har nogen Interesse og som crc affattede
i en semmelig Tone! anonyme Bidrag derimod, der som
oftest gaae ud paa Personligheder og Angreb mod

.KbhavnSpostcn og þÿ ��d�e�nFrisindede have v, ikke kun
net og kunne ri »kkc optage i vort Blad. Den Forfatter,
som ikke har saamegcn Tillid til Redaeteureo. at hau
navngiver sig for ham, maa ogsaa undskylde, naar denne

ikke optager hanS Bidrag . ligesom Red. aldrig lader sig
brnge som Red,lab for pnvate Hensigter, Raar Fors. af
Digtet med Ullderstrlft þÿ �I þÿ �, der for no.cn Tid siden
er blevet indsendt, versovligen havde henvendt sig til oS.

da vilde vi bavc vi>st bam. at Digtets Optagelse netop vilde

have giort Sagen værre og stadet den Mand som vi

begge hoiagte, langt mere end gavnet dam. TrutSlcr

af den Art. som Forf. i en senere Skrivelse har ladet

sig mærke med. stræmmc mig ikke og vise mig kun.
at den Forf. , som tor tillade sig Sligt . aldeles ingen
Opmærksomhed fortjener

Idet ri altsaa paa det Forbintligstc takke de Bed
kommende, som have beæret den berlingste Tidende med

Bidrag . og idet vi forvisse de Forfattere, der uavogivc

sig for oS. om at dcreS Ravn naar de onste det fortiet rkkc
stal blive bekjendt for Rogen, maae vi tillige gierc anc

nymc Forfattere opmærksomme paa. at vi »lke kunne

optage dcrcS Artikler, naar de ikke pcrfonligen henvende
sig til vS. (Red i

þÿ �Bi have i vor Tidende Rr. 9ll opfordret kyutige
Folk til at oplyse Publicum om Aarsagen til. at Hvcdc
brsd i Kjobcnhavn er dyrere end > dondon . stiontt
Hveden ber staser tf Rbd. lavere pr. Trnde end i d'on-
don. Rogle Dage derefter have vi fra en vcnstabclig
Haand erdoldt nogle Oplysninger og. stiondt diSsc ikke
have tilfredsstillet oS. have vi dog til OplvSning i Sagen
optaget samme i vort Blad Rr. «7. Li have forst
villet oppebie nærmere Meddelelser, inden v, atter vt-

trede oS i denne Sag. og vi have nu ogsaa kæst Old«
mand for Bagrrlaugct. Hr. Scherfig«. Bemærkninger
men de have endnu mindre tilfredsstillet o« og sikkert
ogsaa Publikum. Alt. hvad vi kunne mdromme begge
Forfattere, er, at de stene Brod paa l Pd. muligen
udfordre mind« Arbeide end de mindre, og at diSsc ere
udsatte for nogen mere Svindrng ved Bagvingen, men

dermed er det ikke afg'.vrt. om man ikke i d'ondon sirlgcr
de mindre Brod (lt<»U) ligesaa billigt som de stone.
hvorom man dog forst maa hare Forvisning.

Det allerfineste Brod i dondon koster t t Pence pr.
1 Pd. evgelfl Bægt eg det groveste Pence. For nu
ikke at beskyldes for. at vi have antaget Prisen for lav.

have vi til Sammenligning ansat dcn til 10 Pence,
fljondt vi as mange AarS Erfaring ved Ophold r don
do« og andre Stæder i England med Bestemthed kunne

sige, at det londonste Brod af en mindre god Ovalitet
end det, som sælges til 10 Pence, i alle Henseender kan
sætte« ved Siden af vort bedste Franstbrod. l Pund
eogelst Bægt er liig med 3F Pd. davst og >0 Pence til
en CourS af 9 Rbd. pr. L. Sterling udgør 3£ Rdfi.
pr. Pence, vi faae altsaa 3tf Rbfi. for 3? Pd danst



grebet om al Forening til et fælleds Formaal, at For-

eniagenS selvvalgte Bestorelsc. hv.S Un er ut.lfrcd«, bor

siattæde (hvilket her stod den frit for), men ikke bor

benytte sine Stemmer og sin Indflydelse til at vpleic
det Samfund den valgtes til at vcdhgebolde, og hvlS
Interesser betroedes i dei.S Varetægt þÿ �saa anfecr y$
mig, baade som Medlem af Samfundet cg som Forral-
ter t.l eet af de Forilag (t.l en bedre Retning af eefc

ffabct« Virksomhed), ter >kke kom under Vo.eriug. for

pl.gtet til hcrocd cflentligen at m.Sb.ll.ge en O plosning. som
Mange med mig ansce for aldeleS .lkc tilstrækkelig nino-

timet, samt for mit eget Vedkommende at pr-testere
»mod den anden Beslutning som hvilken jeg. med Flere
af Minoriteten , ikke har anseet mig berettiget til at vo

ter? i, nemlig imod dcu overilede, strov > saaimcItode
foretagne Lverdragcise af Samfundets betydelige Spare

venge tover 4000 Rbd.) til et andet Selikab. tom i.ke

bar behov at nære sig af Vrag.
Skal denne faakaldtc Oplosning virkeligen b.irce-am

fundets Endeligt . saa maa man tilstaac at d.ttc meget
ligner et Selvmord. Selvmord er en rolesem Pant-
liiig, hvis Rctligbed altid er tvivlsom, men som >'crr

bliver forbaulende. naar altcleS ingen stieflig Grund
dertil er forhaandeu. cg her var ingen gyldig Giud. þÿ �

td» ar Sen af Befiyr.lsen gierne ril spare sin kostbare
Zip. o.' at et Par af Samfundets Medlemmer g,em

s:I diSvonere over nogle af detS Midler i>! at fremme
andre Foreninger, som mere interessere dem þÿ �fan

dog vel ikke afgive tilstrækkeligt Motiv >l al lade eam

fundet doe saa brad cg ubetimelig en Bod.
Skulde nu Nogen af de Mænd. so« eg ievrigt hvit

agter, men hvis Adfærd i dcanc Sag Kg her bestemt
og uforbeholden maa dadle, prove paa at forsvare lamme,

da truster jeg mig ti! al kunne gjensvare hvad Sandt og
Semmeligt er. cg at godtgjord at Meget Andet,

som allerede bragtes > Forslag, burde foriogeS.
inden man griber til det. vistnok magelige men fortviv-
lede og hoist ufrugtbare Middel, at vplofe en Forening
som har et sårligt Evntingent paa ! lKbdlr. fra i">0
Medlemmer, som tier en Sparecapital paa 1<)00 Rbdlr.
eller derover, foruden et aarlizt. Hs>st ve villigt Bidrag
vaa 100 RigSbaukdalcr fra del CiaSsinffe FidcicvmmiS.
som folgelizen baren aaelig Indtægt af tM>'j JKttlr. cll.r

derover, hvormed ,kke Lidet kunde udeetteS. Ho,S Man. i

Stedet for at laane Ore til ugunstige, fa fjendligc Ind-
stydclser udeusra. vilde be'latlc sig tit en kraftig og
velvillig Bestræbelse sir at fremme Samfundet? egne

Formas! og for at give det« Virksomhed en bestemtere
og bedre Retning.

Kjobeubavo, dcu 2-'>de April 1
Brondstcd.

I> S. Forst cfrcrat denne Artikel var ti'.'kl, blev jeg
ovmærksom paa et nyt cg . som d»t syncS , afgjereute
Berus for Ugvleighctcn af en Oplosning. som den b.ctte

Pluralitet af een Stemme s 12 mcv 11) siulcc bevirke i

Lovenes li bestemmer nemlig, ai .for at optag c S

til Medlem udfordres 4 Stemmer af de Ge-

neralforfamliugcn bivaancnde Med l.mm er." þÿ �

Hvo ril fordriste sig tl at mene, al eet Medlem«
Optagelse er en vigtigere Genstand cod hele «am

funders Oplosning"

Aden'.aud lk e cvr c tnin gn .
þÿ �(Vi have modtaget hamborger Poster fra i TirS

dagS og OnSdagS. Slutaingen af Debatterne em den

irffe Sag findes meddcell i ..Borfcuhalle" af den« Lou
doner-Correspondent. cg vi gjengive den i ncdcnstaacndc
Artikel ..England." Allerede i lang Tid have flere af
te mindre gode engelske Tory- Blade underholdt dereS

Læsere med nogle hoist smudsige Artikler angaacnde Lady
HastiogS Afskedigelse fra Dronningens Hof og Om-

gioelfe. Man bar angivet som Grund hertil, at hcndeS
Ovfersel har ræret Hoist uanstændig og Hende« Tilstand
af den Beskaffenhed, at det vilde rære yderst upassende
at lade hende længere blive i Dronningens Nærhed. I
denne Anledning er der opstaaet en Cvrrespcndcucc mel-
lem denne Dames Moder eg Premierministeren, Lord
Melbourne, men Torperne have fundet det Hensigts-
mæSsigt ,kke at offentliggjort Noget berom. forend netop
i det O »blik, at ter opstod et SlagS MiuistercrisiS. Disse
Breve tilligemed .CcurierS" Bemærkninger herover med-

dele vi nedenunder. þÿ �3 bet franske Deputeretkammer har
maa fortsat Valget af len fjercc Vicepræsident og Sccrctai-
rerne. Udfaldet blev, al Hr. Etienn e. der horer til Oppo
siticneu blev valgt tit fjerde Vicepræsident og Secrctairerneo
Valg faldt paa Hr. B ign o n i ministeriel) med 220
Stemmer, Hr Ha via (Oppositionen) ligeledes med
220 og Hr. D u b o i S, (lom i de to stdste Aar altid
har stemt mod Cabinettci >, med 2l'» Stemmer. Valget
af den herde Secntair faldt paa Hr. Levn de Mal
ville, ligeledes horende tilden auti ministerielle Eoalitisn.
Man feer af Stemmerne« Fordeling , at begge Partierne
omtrent cre lige stærke, .midlertid visir dog Udfaldet af
Valget af Kammerets ni Embedsmænd, at kun tre cre
af Eabinettet og s. e af Oppositionen, Oppositionen har
altfaa aldeles sitret oser Eabinettet. Hr.P a« sy har antaget
sit Sæde som Præsident og i en kort Tale, som han holdt til
Kammeret givet det atsorstaae. at han ikke længe vil blive paa
dette Tæbe Man flutter altfaa heraf, at ban er bestemt til

en afde nye Ministre. Om Sammensætteren aset nytCabinet
svæver man endnu i Morke , men af alle de Brudstykker
og RaisoaneincntS, sim man læser i Aviserne, lader det
t,l, at Kongen dog tilsidst maa optage Hr. T hierS i
det nye Ministerium. HofpartietS Fvrlegenbed lader til
at være stor. og et Ordspil, som man i et af te »in
tre Thcatrc har betjent sig af, vel anbragte þÿ ��N�o�n�s
verroiis c þÿ ��m�i�n�e�n�tl i Cillii.irillii se (ireT.'i (!< fe |t;i>-ei."
Nedenunder folgcr en Artikel af »Journal dcS Dcbatt
over den nærrærcutc CrisiS, hvorom Oppositionsbladene,
som , Metsager" og þÿ ��N�a�t�i�o�n�a�l�"vtlrc sig ganffe ånder

lcdcS især over den Iiitri.ue. som man har spill.t
ved Valget af Heri PaSsv. þÿ �KroopriutsiSsiu af
Preussen er r.u saa vel. at der ingen Bulletins ud-

gives mere. Man læser ru i de preussiske Blade

HaodelStractaten mellem Holland og PnuSfen, samt le

ovrige Stater . som hore til Toldfcrbuudet. Iblandt
andet seer nun deraf . at det Hollandske Lumpeufnkker
er tilladt at ind fore S i diSsc Stater til samme Told
som raa Sukker, hvorimod Raffiuade-Snkk.r er belagt
med en Told af omtrent >:! Rbst. Pdt. -- Den nvrffe
Post bringer rS Aviser til den 22de denncS De vig-
tigstc Forhandlinger i StcrlhiNgel angaac Fiuaulsocpartc
m.ntltS Forflag cm Urvicchcn af Soværnete til hvil-
kcn Ende man har forlangt bevilget lsi)2,000 Spd. Eom
mitteenS Indstilling blev forkastet, dog kun med en ^Ma-
joritet af l) Stemmer, og isted.t derfor blev E hr i sten
fens Forslag, som nedsætter denne Sum til 2l)GLl

Spd., antaget. Vi hcnbvltc cS iovrigt til nedeustaaende
nvrffe Efterretninger angaaeaie Handelen m. m. cg til
frie kna, at Eeursin i Christiania bar været ufcrandret
l (l ( pCt., hvorimod den i Bergen har ræret 110 pCt.
þÿ �Fra Gothcnbcrg have vi Aviser til den 2ldc t?

Ccuiseu paa Hamborg stod der 127 st. I Handelen
var der ikke synderligt Liv. Man havde Tilfersil af
Rng fra Skaane, og der antages, at Prisen vil gaae
»ed hvorimod de:te ikke var Tilsæld.t med Byg.)

England.
rsic Sflig. Den ajvuraerede Debatte i Uad.r-

bulet om den RuSscllskc Motion blev ovcrccuestem
mcnde med Reglementet oplagen af ten Radikale Herr
Duncombe, fordi denne i det for. gaacnde Mode havde
andraget paa Aicurncringcu. Han sagde, at han vel

vidste / at cocrecnSstemmende med HufctS Orden kunde
det Amcndcmcnt, han havde anmeldt, nu ilke andrages
af ham ; imidlertid troede han. at man vilde stnde det

hensigtsmæssigt at ende Sagen i een DebaUe, og ter

fer o n skede ban. at man vilde tllladc ham at angive stue
Grunde for den FremgangSmaade. han agtede al solge.
Han viste derpaa. at Ministrene ikke maaltc ansce det

Votums som mul,gen blev afgivet til Forteel for dem.
som en Billigelse af deres Politik i Almindelighed, men

derimod kun fem en Billigelse af der.S Forvaltnings-
System i Irland, som uacgteligt var blevet regeret
ovcreenSst'MMknde med Folkets Onff»r. Hvad den »>:-

mstereelle R. solution i og for angaa.r, var han af
den Mening, at det vilde have ræret bedre, al lade Lord
Norman by S Regjcriag r.tsærdiggjorc sig selv ved den

Nytte, den havde fiiftcti den nuværende Dcbaltc var
ikke andet end Tidsspilde og vilde, hvad Udfald cn end

fik, neppe forandre Noget i Tingenes sande Stilling.
Imidlertid vare saavcl kabinetter, som enkelte Indivi-
der silo de bedste Dommere over deres egen AS«, og
man maatte derfor vel antage, at Ministrene ansaae den

af dem brugte FremgangSmaade som bedst skikket til dereS

Retfærdiggjort!,'e. Men endnu mindre end med den

ministerielle Resolution lunde han crklæ« sig tllsred«'
med TcrycriicS Amendemert e thi deiteS .iemed var in
tet andet, end at gjore Overhuset en Complimint. og
naar Ucdcrhusit antog dette Amendement. vilde det træde

i et SlagS blot repræsentativt Forhold til Overhuset.
Det var 1 alt Fald ubegribeligt, at Toryernc vilde g>ore
Underhusit Retten firikig til aabent at udtale sin Me

ning . cg i Antagelsen as den ministerielle Resolution
sinde Anledning sil en Crllision med Overhusit eller
vel endog en tirecte Fornærmelse mod samme. Kun

det rar vist. at milt undrr denne Parsikamv havde In
gen tænkr paa Folkets JntereSsi . og forat forsvare
denne saa vidt muligt, havde han (Herr uncombc)

solt sig foranlediget til at fcrc'laae del Amrudcment:
at det var nodvcndigt. at ferelagc rivere Reformer >

Rcvræsintativ-Systemit. fer de, ved at bifcrer" FolkctS
Sikkerhed og Velfærd i Almindelighed."

Dit behagede maaffer ikke fas ganffe Partierne, men

selv dcu ivrigste Ministerielle vilde ikke der, kunde sinde

nogen Krænkelse af den Kronen tilkommende Agtelse.
For Folket vilde i alt Falo være gavnligt, at Ministrene«
FinalitetS- System alter engang blev bragt paa Bane.
og at Andragende) idetmiotste blandt Folket vilde finde
Gicnllang, bevist: enhver offentlig Forsamling, i hvilke
det næsten var blevet til staacndc Regel, fremfor All at

gje« Paastand paa Reformens Udvidtlfe. Hrad han
vilde raadc Ministrene var. at te mere end Indtil ffuldc
slutte sig til Folket, da vilde do vgsaa stedse i Folket
sinde en kraftig Stolte. Fvlk.t var ikke saa »fornuftigt,
som visse Folk syntes at mene; men d.soærre var man

i Landet temmelig almindeligt af den Anfluelse, at Mi-
nistrene kun havde holdt det for nodoendigt at bestræbe
sig for Folkets Gunst saalænge som de savnede HoffAS
Gunst, men at de n» troede at kunne undvære hun. da

de yavde vundet denne. Folket var taknemmeligt for
hvad Ministrene havde giort i Irland, og vilde eihellrr
negte dem et bifaldende Votum for deres Politik i Al-
mindelighed, naar de vilde anvende det i Irland fulgte
System overalt. Det vare Grundene hvorfor han vilde

andrage paa sit Amendement.
Efter Hen Duncombe talte blandt Andre Sir George

Sinclair (af Torv Partiet«, fem holdt en med megen
Humor krydret, men ved et endnu storrc Maal af b»r
ieffe jljitnngcr vansiret Tale, ved hv>« Slutning han
erklærede Regeringen i det Hele for en lurvet (>!><>>>>>> )
Rcgjcring. Derover gcraatetc Hr, Hobhouse, en
Broder til Præsidenten i det indiffe Bureau, i megen
Hcftigbcd, og forsvarede RcgirnngcuS FremgangSmaade
med megen Varme, men blev hvppigt afbrukt af Raa
bet til Afstemning! þÿ �Med stene Opmærksomhed blev
den Radieale Herr Leadcr hert , ffjendt ogsaa han.
ligesom hanS radieale Forgængere viste, at ban kun
wide stemme for Ministrene i Anerkendelsen af em«
Politik i Irland, og at han altfaa ikke stemmede for Rc-
gicringcn men lun for Lord Rcrmanby.

Adrrcat Jackson af Tcry Partiet, som fulgte ester
ham, blev ligeledes oste afbrudt af Raabet: Til Afstem-
ning e derpaa talte Herr Sbicl og Lord Stanley,
den Sidste dog forst cflerat þÿ ��T�a�l�e�r�e�n�"allerede efter Mao
ges Forlæ gende havde givet Befaling til. at Tilhorerne
skulde fjerne sig. sirat det lunde komme til Afstemning.
Da d»t imidlertid fra andre Sider hoit blev forlangt,
at Lord Stan.ey fluldc tale, tog denne Ordet. Han
holdt sig sirncmmcligsil de sirmellc Indvendinger mod den

ministerielle Resolution, som han bekæmpede af dcu alle
rede flere Gange omtalte Grund, at den gjorde Indgreb
i Overhusits Rettigheder. Derpaa sigte han ved Fore
læsningen af flerc' Breve fra Privatpersoner i Irland
at bevise, at man der hverken kunde kalde Liv eller Cicn-
-om siff-e. Resultatet af DiScussioneu var, som allerede
meldt, Antagelsen af den ministerielle Resolution med en

Majoritet af 22 Stemmer.
Ladr, Hastings. Det er neppe at formode, at

DereS Majestæt ffulde blive forundret over at mod

tage delle Brev. Et MvdcrhiertcS Oval under saa-
danne Omstændigheder fem mine, kan kun fatte« af en

Medcre mes ingen kan tvivle om. at Loyalitet mod

DereS Majestæt og Retfærdighed mod mit uffylr.ge
B-rn kræve af mig. at jeg udsirligen tilffriver DereS

Majestæt angaacnde de fliændige Bagvadffelser og ffam-
lole falffe B.ffyldningcr mod min DattcrS Rygtc, som
Ophavsmændene have vovet at udbrede endog i Svucc
rainer.s PalladS. Jeg har hart den AS« at kjendc
DereS Majestæt i Deres Barndom, jeg er med inderlig
Taknemmelighed DereS fortræmlige Moder hengiven . eg
jeg har i Afstand. Fraværelse, Sygdom cg under mange
Sorger stedse felt en dyb Interesse sir DereS Regjiri.igS
sande Hæder og ASrc. Min Mand tjente sil FedeKud m>d
ASre cg vpcsircude Iver, og var noie kjcndt af Deres konge
lige Slægt! og min egen Familie har i en lang Rælkc af
Aar udmærket sig fem troe Tilhængere af deres konger.
Min Bedstefader mistede Livet i sin Forsti S Tjeneste.
Det er derfor umuligt at antage, al >eg ffuldc være > Stand
til at vise Mangel paa '.»Ertodigbed eller Loyalitet mod De
rcS Majestæt. Men jeg er vis vaa. at den moralffc Fole Ise
endnu ilke er faa stev. at den ikke endog sir en tankeloS Verdens
Blik ilke ffuldc hrldiS i nogen Agtelse . og et den ril
relsærdiggjorc det Skridt >eg gjor, ved directe at hen-
vende mig til DereS Majestæt med Ben om ved en eller
anden Handling at tilkendegive DereS Fertrvdelsi over
ten Bagvadffelsc. hvorved en eller flere Personer have
vovet i DereS Btae stæt« Næuænlsi at sværte min Dat-
ter. Del er min Pligt ærbedigt at gjore D. M. op-
mæiksom paa, at de! ikke er mere vigtigt sir min Dat
ter, end stemmende med D. Maj. A5re og Nosærdig
hed, at De ilke lader den ffyldigc Opharomand til hine
ffammeligc lognagtigc Bcffyldninger forblive uopdage«
Af en gvindclig Souverain ifær vente Fruentimwir as
enhver Rang i Britanicn med Tryghed Beffyttclsc og
trods Forffjel i Rang Sympathie. For en siadan
Folelse, der grunder sig paa Agtelse, bor jeg ikke ar
tane D. '$?. >igrgylc,g -- jeg kan endog ikke troe au
det. end at D. M . ligtso.n De tiltager i Alder, mere

og mere vil sile Værdien as, at Der.S ophoicde St>l-
ling bliver tillagt den Vægt . at Enbvcr anse« den as
D M. givne Oprc>Snll.g tsaavflt OprciSning kan giveSI
for en ligesaa nodvcndig moralfi Handling for PnbliliimS
Skyld, som den er as Vigtighed sir det fornærmede I»
rivid. þÿ �Delte er ikke en S-g, som kan eller vil blive

neddysset, og det er af heieslc Vigtighed, ae man »for
tevlt kalder den Skyldige til Regnskab. Jeg er o. s. v.

Melbourne til Lady Hastings.'
Jeg har efter DereS NaadcS Brgjerivg omleveret

5rdS. Majestæt Dcrc« Brev.
Den Ooerbærelse H. M. onffrr at bavc med e» Mc

dcrS ved en faadan Leilighcd iialuiligr Folclsir. har b.

draget til at fcrmindffe ten Forundring, sin, Zonen og
Indholdet af D. NaadcS Brev ikke kunde Andet end
opvække.

H. M. befaler mig at tilkendegive D. Naadc hende«
dybe Bekymring over de uheldige Omstændigheder, sim
nylig have fundet Sted. H. M. ilede med at gribe
den forstc Leilighcd til at bevidne Lady Flora Hastings
sin OvclbeviiSning om. at den Mening . man havde
yttret. var fcilagtig. og H. M onffer endnu meget ak



øjere Alt hvad der staser i heade« Magt for at mildne
Lady Flora« cg bendeS Familie« Felelf«. som smerte- j
ligen maa vcrre blevne angrebne ved de Begivenhed«, >
som have fundet Sted. o. s. v.

Lady HastingS til Lord Melbourne.
Da ,eg seer. at der ingen Skridt blive giorte for at

give Oprcioning tsaavidt OpreiSning kan givlS« for den
Krcrnlelse, min Datter for tre Uger siden har lidt i
selve H. M. Pallad« , fan D. H. ikke fvnintreS over j
at modtage dette Brev fra mig. Man bar far,t mig.
at De, som SruvcrainenS ansvarlige Raadøiv«, aaseer
det for dcreS covstitutionrllc Ret, at udlierrue og af-
,ledige HdS. MaiestaetS Hofetat, Fog henvender mig
derfor til Dem , hvem det paaligger at straffe enhver
Uorden blandt denne. Den i hun stierndige Sammen .
sraergelfe >thi andet Rara kan det effc faael brugte
FremgangSmaade rar irewvelloS, og dog vedbliver Sar
FamcS Clark at verre HdS. MajestaetS Leege. Fen
fordrer af Dem, Mylord, som en simpel Retsardighed
at S>r FamcS Clark faser sin Afsted ; o. s. v

Lord M. til Lady H.
Den Begæring, DercS RaadcS Brev indeholder til

m>g. er af den B.staffenbcd at endog den Agtelse, ,eg
stvlder D. RaadcS Kjon. Rang, Familie og Charaktccr
ikke berettiger mig t l noget Svar, undtagen for at un
tcrrctte DcreS Raade om. at jeg har medtag« det . o. siv

Lad>.> H. til Lord M.
Ethvert Udtinl as H. MajS. Bekymring over de nylig

stedfundne Begivenhed«. er »restende fer mig. HviS
Dronningen onster nogen necrwerc Forklaring ak et eller
andet Sted i mit Brev, hvilket jeg af et tvivlsomt Ud-
tryk i DercS Brev ncrsten maa trce, er >eg fuldkomment
rede til at give den.

HviS H. Maj. havde roeret tilfalde underrettet cm
alle Omsierndiøbcd« ved Sagen, kunde þÿ ��D�o�n�e�neg Fud-
holdet" af mit Brev ikke bare vakt hendes Forundring.
Skiondt >cg er cu Qvindc, erteo TrostabSed, leg bar fro
ret H. Maj., mig lige faa hellig som uogcu Mands, c- si ?.

Lord M til Lady H.
Jeg hverken har havt eller har nogen Befaling til at

tilkendegive D. R at H.Maj, rastede nogen roermcre

Forklaring as DercS Brev eller noget Sted i samme ; o. si v.
þÿ �Correspondcucen mellem Margviscn af HastingS

og Lord Melbourne er bleven Gicnstand far nogle
Artikler i Tory Bladene þÿ �hedder det i Courier þÿ �som
i dercS Tone langt overstade de vidtstrakte Gieeads«.
man hidtil i DiScuSsioaer angaacndc Premierministerens
Opferscl og Charactccr bar overholdt. Vi erindre ikke
nogen Lcilighcd. ved hvilken man bar lagt rt faadant
Rafcric for Dagene og det vilde ilke oocret let , noget
BladS Spalter at sinde en saa yderlig lav. ondstabSsuld
og foragtelig Bagtalelser Aand. fremsat i et saa grmeent
Sprog, som ved denne Lcilighed.

Enhver upartist Person, som har q>enncmlcrft de om
aveestioncrcdc Breve, kan ikke uden den yderste Forbav-
selse og Afsky lcrsc Folgende i et Dagblad

þÿ ��3Kvad Ly S staacr vu Lord M. fer stt Fodcland"
Som OpbavSmavd til en koldblodig og bjerteloS For
ucrrmelse mod en agtrerrdig Dame, som scrtrede den

OpreiSning for hendeo Datters saande Foleljcr. som
cn crrekicrr Mand i ten hoie Stilling, H. H. indtager
og ucdrcrrdig«. s«r>lligt vilde have tilbudt."

þÿ ��L�idavc altid talt om Seuvcrainen med vligtstyldig
A5rbotighcd og Hengivenhed; mcu hend.S Raadgivtrc
have intet Kras paa ror Agtelse. Lad hcndcS forstc
Raadgivcr, Lord Melbourne, staae til Ansvar for de
Breve, han har sat sit Ravn undlr. Den uforstammcdc
Lapsetone ji»>>»->ti»,-,,t «<> \.« omli i \ ) i disse Breve kan
man ikke ret fatte, uden ved at lcrse MarauisenS for
trerffclige Skrivelse til Dronningen. Det var suldkom
men rigtigt at bckjcndtgjorc Minist.renS sorn.rrmcndc Svar
for alle cngelfle Mcrnd og O.aind«. Hvis Lord Mel-
bo urnes Charakte« trerngte til nogen videre B.lyS-
ning. kan denne Brcvv'vliog give den."

..Lord Melbourne maa rerrc Landet ansvarlig for
cu Fr.mgangSmaade, som . foruden at den er grusom,
aabcnbar gaser »d paa politiske Oicmcd."

DiSse tre Tirader crc fra tre fvrstjellige F.iiroalcr.
DercS Censtemmighed er vidunderlig. Bi gentage at
de« ogsaa er foragt, lig og stammclig. Fntet kan mere
kaste Had og Fcrbittrelse paa Hovedstaders PrcSse. end
saalcdeS at foregaze alle de uile og staviike Bagvadstcre.
der vanerre Bidevstabcligbeden og CngelstmandcnS Cha
rakte« i alle Dele og Kroge af Landet, med et Crcmpel
paa Klasser og kogn. De Artikler, hvoraf ovenstaacndc
Brudststkcr cre tagne, crc lange, men ch,rakt«is«cS fuld-
lomment ved de givne Pro?«. Lord Melbourne be-
skyldes for, at ban hae budt Lady Hasting þÿ ��f�o�r�n�e�r�r�m�e
lig Spot", þÿ ��h�a�a�n�e�ten dybt krcriiket ModerS Folelser-',
þÿ ��b�e�h�a�n�d�l�e�thcndcS Klage med umandig eller rettere brntal
Ligegyldighed." Men i RctfcrrdS og ,'CrcnS Ravn, hvor
ledeS. naar og hver har dan givrt alt drt'

Storfle
Christiania, den iObc April. Communicationen

med de ankomne Fartoier, som ligge ved Jiskanten ved
Fldjernet. er nu afbrudt, da man i denne Uge flere Gange
har fjert i Fsen, ved Afhentningen af Barer derfra, og
nu deSndcii et srerrt Sneefald fra igaar. som vcdbold«
idag sverrrer Beien derud, da Kuling as RO har kastet
Sneen i 2 Alen hoie Faner Denne Mikiigde 5»« vil

forhaabeutlig snart optoe. og da tage Ise« og den »ldre
Suee med sig.
þÿ �Siden vor sidste Beretning om Koroprlscnlc , er

der komne til Zld-iernet adstillige Ladninger med Korn
og Federart fra Danmark og Holsten cg forlanges sn
paa MaavedekS Credit fra Loftet, f« 2 rådet Byg li
Spd.. god davst Rug 3i Svd., hele Grys 5 Spd., baloc
Kron '» I i, Spd. pr. Zr.
þÿ �DameforcuingevS Bestræbelser til Ashjoelpelse as

Trangen i flere af RigetS Cgne. kroned.S med cl over
al Forventning heldigt Udfald . idet de indkomne '"aver
af Haandarbcider m. m. ved den over Samme > disse
Dage afbvldte Auction udbragtes t.l omtrent l!7<X> Spd.
hvortil kommer den ikke ubetydelige Sum, som indkom
for Billetter til den i Forveieu stedfundne Udstilling. Det
Hele vil, med Omkostningernes Fradrag omtrent ndgjore
cn Sum af KKXt Spd. D>t par cn sand Glerde at
s«, bvcrledcS man ved Auvtionco kao-cdcS cm at byte
ncrsten enhver Ting op til langt over dens Berrdi, isirr
uaar Giverinderne« Ravne stodc paatcgncde.

Den crdlc og boisiagtede Dame. der med siia megen
Opeffrclfe as 2it og Penge ledede DaincsvreningenS
Birkscmhcd. og. isirr ved Understettclsc as cn meget an
s.et og t ! alt Godt stedse beredt CmbedSmand, arrar
gerede det Hele paa cn saa heusigtSmcrSsig Maade.
stvldcS fvrncmmclig megen Tak for denne Sags burtige
Tilendebringelse cg heldige Nefald , brvrrcd faamanrc
Tr.rngendcS Red vil blive lindret, og det ikke alene fer
O ublikket , men ogsaa i Fremtiden, da ri antage, at
de som stalle bes.rgc Distributionen af diSie eg ovrige
Gaver, der fra Christiania tilsammen oplrbc tik ikke
langt fra 10,(XK> Spd. . rille saavidt muligt forgr fer
at de blive til varigt Garn. Bi crc ogsaa. som alle
rede af Andre yttrct, af d.n Mening, at de indkomne
Summer ikke udclukke-de bor anvendes som rcuc Gaver
men d.elS til Anskaffelse af Scrdckcrn eller rentefrie
Laan, cg d.elS til nyttig BiekfomhedS Fremkaldelse. Som
,'aadan ville vi bcr kun paapegc en BcstjaeftigeCe, der

sllividt vidcS þÿ �ikke har vcrrct i Gang sivcn Kn
gens Tid: da var den meget almindelig i mange Egne
og redede Mange fra HungerSvedc men dem uu kunde
ffaffe datlige Folk For>>cucste, nemlig Indsamling af is
landsk M?S , ter rorcr rundt cm i Landet paa de stcsic
Fjelde, og afgiver en sirrdclcS rrrende og sia-d Fede,
faavcl fer Mcnncffcr som for Kreaturer

Jrnnftiø.
iSJJiniitftcrifis. Hoffet vinter Seicr og Kammeret

har astakket." Med disse Ord. hedder det i "3-d. Dcb.",
forkynd« cn Oppositions Fouroal PaSsyS Udnoevnclfc
til Piersidcit i Kammeret. Hro er da denne Hr. PaSfy.
hvis Balg afgjor Hoffets Seicr ? Hr. PaSsy. siger en
anden OppositionS-Journal, þÿ ��e�rden Mand som grovest
har angr.bet KougenS personlige Rcgjering."

L, maac for det Fersie bcm.rrke, at Kcngcn aidrig
persooligcn har rcgierct, og at dette Udtrvk: KcngcnS
personlige Regjcring er cn as de tusind og een Bagvad

! stclser. der «c opfundne af Polemik«. DiSse Bagvad
I stclser crc nutiltagS ikke lcrngcr gjeldeude. Bude man !

maaflce, inden man loegger dem paa Holden . kor sidste i
Gang benytte sig af dem og dermed formuknme Hcrr
PaSfy Hevncn vilde udentvivl racee piauant Hcrr
PaSsy bar i denne ministerielle Kasts crkjcndt Kronens
Loyalitet . han har fcet de statelige Folncr as de For
domme som OppositlonSprcSscn har udbredt, ban bar
ooerbcvust sig cm at Kongemagten »avdc indrommct Alt.
..baadc med Hensyn til Ting og Mennestcr." saaletcS
fom Marstalk Scult hoitideligen bar crklcrrct i Paircr
oeS Kammer, cg fordi Hr. PaSsy bar hart denne Over
bkvuSulng. bar hau modtaget Candidaturen til Praesident

I stolen. HauS Candidatur er et ?Ca?i'valcnt til Mar
1 stalkcuo Erklariug. den stadfastcr denne Srklcrring. og

det ved cn Handling. Tbi det er cn aso.iorcndc Hand
ling at have modtaget Candidaturen til Prcosidcutstolen.
Dette Kronen af en loyal eg bcst.mt Mand givne Bid
ucSbyrd har heftigcn opirret Opposilioncu. og derfor
fremstillli man Hcrr PaSly. fom ten Mand, ter gro
vest bar angrebet KongenS personlige Rcgicring. Naar
man siger det staacr man to Fluer med cet Smack. man
bagvad st« Hcrr PaSsy og mau bagvadstcr Kronen.

Hcrr PaSsv har, det er sandt. levende forsvaret
Kammer-tS Rettighed . og han har kun v»st sig meget
lidet Hofmand, dersom ter overhovedet under cn reprac

scntativ Regjcn'ag siodcS Hofmarad, eller om det ikke er
rigrigere at sige at Kronen nu bar Forfra«« cg Parti-
g svogere, men ikke laeug« Hefmernd. Men hvad Slut
ning kan man i det Hcic taget drage af Hr. PaSsyS undertid, n
ultraparlawentaristc Meninger og af banS Balg til Prcr
sitevt Den simpleste Slutning er. at det i dette Oic-
blik visselig ,kke er det rarlamenlanst, Prcrrogaliv, fem
har sveroit i Fare. at del som bar svaevet > Fare under
den mioisterirllr KnsiS og de stedfundne Conf«cnccr og
Uaderbandling«, cr det kongelige Prcrrvgatio Det er
denSlniniag, man kan drage af Hcrr PaSsyS Ovfor
scl. Oppositionen vil hellere a tage at Herr PaSsy i
fjorten Dage har stiftet Princip. r og Mening« og at
han or blrven en Hofmand

Og med saadaannr Declamatiou« daab« man at bc
drage den offentlige sunde Forstand Hvisteu Forestil
ling gjore Oppositionsbladene sig om vort Laud '' Ma»
stiilde faae det til at troe. at den Mand man , Gaar

vilde bave. idag er uvoadig til Agtelse" Fordi Herr
PaSsy ikke bar adlvdt Opvvsiuovens Befaling«, fcrd,
hau ilke har fulgt en Ordre, hvis stzultc Hensigt han
lier.d«, fluldc Hr. PaSsy berovrS stt Rygle som årligMand og lcyal Deputeret" Man fortolk« havs uc-
dige Uashcrugighed ved en stig, servil Belegoiagc igaar
var ban cn Patnot, ,'rag er han en Hosmand. I Sand-
hed. v» beundre den Aplomb, med hvilken alle diSse Foi
v.rrwelscr blive fremsatte, ligesom cm mau var caostc
vu- paa Publikums Lcttrocnbed. Mau kalder sig det
rarlamkutanstc Parti, og striger paa. at ban er des«-
teret fra det. Det er ru py Betydning at tage Ordene i.
Bi troe, at det parlamentariske Parti er det, som
vilde haevte d« r. rcv'.ntarivc RcgieriugS ntrgi.tel e-i
bevare Liger aegt: m.llcm Magterne > Staren. De'
var uden Tvivl det, Hr. Guizst og Hr. PaSsy
srrstode derved under Coaliticoeu . Ovvcsinonea er ikle
as denne Mening . og deaS Dcnoltion cr simple«. Det
parlamentariske Parti , siger den. det er m.iq ! Hpg'
srmhelst jeg g i or. hrilrc Ulsteielserjrg cud tillader n :g,
cr i cg let parlamentaristc Parti M.t denne hoiltta
vende Tone behandl« Oppositionen Person« og C ag«
og ren citindrcr sig ro« at raerc overvunden k

B> ventede Oppositions PrcSseoS Voldsomhed, naar
Hr. Ddilon Bar rot blev flerncl fra Prersidentstclcu.
det var i Sandhed en lcrkig Sag at saaeHr. Barrri
n>n»vvt: ved at udnceone Hr. Barrot ojrrde Kammeret- Afbigt for den Polit'k tom Regteavnen borde
fu'gt i rttc Aar. Bi begribe at boire og »eustrr Centrum
bave fect sig mrcr rnd een Gang for. forend de o. -ordc
cn saadan Zilstaaelse, cg bave staudset vaa Randen af
Groslcn. Bi baabe endog, a: d« blandt dem. <om ikkr
davc standset. «e Nogle, som v'llc komme tilba«.

ff-rts't-«
Hannover.

Frankfurt a M de« 17de Apnl. Maa kvrstkkrec
bcr i Kredse, der vlcic at vcrre vel undc«cttedc at deo
Angivelse i de offentlige Blade isolo. hvilken to store lydstc
FcrbundSregicang« vaa dirccte Bei tave taget sig af det
banuopcistc FrrfatuingSauligzcnde , ingenlunde dl« cr
grebe-', ud as Luften. Kan man troe denne Frrsikkaug,
tordc d« i dette saa meg.t omtvistede Anliggende stee
eu Bevding. ved hvilken, uden Skaar i den tprstc Fyrste
Scuvcrainitc! , de hanurvcrste UndcrsaattcrS vaa seler
bvervedc RetStitler grundede Fordr nger kunde fyldest
gier:?.

5vrt"iet.
Constantinovel. den 27de MartS. 3 TiageneS

berpcrrcnde Stilling i Almindelighed cr kun stcct liden
Forandring. Dog ril Sultanen i'ke give siu Kags
lyst frit Luft for han bar faact ooie Oplysning en Ar
m.cn hvilken man paa den ene Side fremstiller ham
fem demoraliseret og af saarc angc Antal paa den audec:
Side stildrcr saalcdeS . kom om ten kunde biate an
med den bedst ovcde Haer eg var Ibrahims langt over
logrv. For at komme paa det Rene hea. har han for.
langt cn oprigtig Dem h«?m af stcrc Medlemmer af
sit Csnscil, bvilket imidlertid just har f-rt til at lede
ham aldeleS vild. saa at han paa Capudau PasckaS
Raad (S« lom bekieudt opn untrer til Krig og ''om dci
lyneS siaaer i Forstaaelse med HafiS Pa'cka' bar bc
sluttet at kalde HasiS Palta til Coustautiaoprl for as
b?n selv al erfare, i hvilken Forfatning d.a under ham

: gaacudc Armcc besinder sig og om ban nmrer det Haab
med Helt at kunne angribe tell crgyptiste Armcc. Cn
Tatar « derfor aioaact til SeraSkicrcu. der med de?
forke maa iudtroeffe i Coustautmovcl. 3adNl HasiS
PasckaS Mening cr hert bliver altfaa Alt rcd ret
Gamle. Man le« at der egentlig « lides Grund til »cd
Bcstcmtbcd at sige, at Sultanen bar fcict eller vil frie sig
.fter de fremmede Rcp«rscutaot«S Oast« fvmMangc nutrvc
og forsikkrc. Der cr ikke stect Andet end cn Ops«r:
tclse. d« rigtignok kan blive benyttet til ot bearbelde
Sultanens Sind og stemme det fredeligere. Lord Pen
soubv og Admiral RouSsia lilskpudc dcreS Reglcaog t.l
at dercS Rationers Cskadre , det middellandste Hav maa
blive betydeligt fcrffcrrket og Skidene fertilt c med
Landtrovpcr for efter Omsteradi. bederne at kunne giore en
Diversion imod et af dc krigsor.ndc Partier. Man veed
allerede bcr. at Mcdcmed Ali « kommen tilbage til Cairo
og at dan bar gio« Befaling til at overffibc faste
Trovper til Syrien.

Fra W>cu stnoeS af I lide Avril. Den sidste
tyrtistc Post sta! have medbragt tilfredsstillende Cftrae'
muger- Det lader til at Dioanct i den sidste Tid i

stor« Grad end mau tuidc smig« sig med har seiet sig
efter del Raad dc ebristcligc Sl.rmagtcrS Rcprcrsentai.
ter ccnstemmigcn give, saa al man ikke nme bebor« at
frygte for et hastigt Brud med Vicekongen ak ?Ce.prle»
Hvorlernqe imidlertid denne fredelige Stemning vil kunne
bebolde Ovcrdaand hrS Sultan Mahwud HviS kriqerstc
S nd cr bck,endt fra andre Tid« kan paa ingen Maade
forud bestemme?. Men i Mcdcmed Al.s r«mrykkende
Alter cr endver Ovs.rttrlsc as FiendtligdrderneS Udbrud
cn aabcnbar Binding.

?<.»pvpten.
Cairo . deo 2t>de MartS Den engelske General

cousul Oberst Campbell har betydet Palchaen »



Sandilai Hansen.

Student Iorzenseu.
Hr. Grundtvig
Hr. Holm.
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Privait.' o,c»is»4mcuter.
Dode.

»or ses.. <t.Ue Uodsfald n.aatte iuieres.ert, »u

ur, det at min kjaere Son, min krare Frederik, er ikke

merr F.u Forkjblelse paa sin lljemreise Ira Bordeaux i

December f A . der udartede til Strubelæriog gjorde den

!12de denuet Ende paa hans Liv i den unge Alder af ll.V

Aar lians Yand'l i de lire Aar i Udlande« var uplettet
soui hans Færd i Faderhjemmet. Uaa var saaledev min

Manddoms Stolthed og forventede Trosl i Alderdommen.

Kjærlige Miuder »merle dybt.
Christianshavn, den itiJde April lttotf

Feter M. Kaarsherg

Vitcrairc Anmeldelser.
Pra Pressen er iidkouiniet Ste Hefte af:

Ameritia, især i den nyeste T i d> en historisl.
statistisk Ilaandbojr, þÿ�f ��rStuderende oK dannede

Læsere, ved F. lilee, Priis o'l Sk. Med næste

llefte sluttes bele Værket, der koster l(i Jlk.

Udkommen er: S i and sp a r kl l c l er , 3tie og Udste »eel

3n"b '
mi % I H. eidubotbes vogbaudl.ng.

Vlcindcde Avertissementer
i'irqiK" Tourniaire.

Aeddelvb. _.
Jmorgen. Londag, om Eftermiddagen 1. 4 ,

V. vil naar ikke Neqnveir ffulde iudlræste, blive givel
- ' '

.(( »oet og udste Leddelot paa CliviiiiaiiSbo.g'oane, og bfN> «'Ue,,.r is.veien erhottes hos

Cir.i.s CaSferer Chr, F 0 r iick u u k, i '

ku is? 9RFftermann. Stladcrqadcn r. tt. i i®40CT,,;Uaefo? Sftutogaben fam« hos »hrr. CondUorer G.-nell

eg Pedrin Hl be sædvanlige Priser »emligi Tnbuueu »
sjbe Altanerne a 4 Mk. og paa «aet: ruiidi om vanen sa?i.
i Colou.iaderne » 2 tik p» P-tsona 3ftcr Vedde.obet gives

at takke PudlitU«, aftrtrCc6 et drlllant yprrcctfcrf, mcO vill

'ow
det under deres herværende Ophold javie Besog, saavelsom for
den dem personlig til »ccl Utene Belvillie, meddele te lur

red: at saml'ige Sel?areis M dlcmm r vllle opbyde Alt. for
at gjor, d nne sidste Forejlillliig saa interes,anl som muligt,
for derved i Fremttken at kunre leve i el ,?j,nsoml Publikum«
Srludrlng. Btodrsne Tour,, talre.

Z Norgesgaden lB3, 2de» Sal. s 'es alle Sorter Mands-

klæder, propert og moderne, til poerg . Iliige Priser, af en u»g

og dueUg Skrædermcster

Teviges.
(5n vændeieudom,

ak Har korn A er Og Eng 2>> ler. 4 Skpr. :i Fdkr 2j. »ib..
Skor?yiv 2 Fdkr.. beliqarnte i! Mul fra Horsens, 2 M.il
fra Skanderborg og 5 Mile fra Aaihnus, i en af Iollands
?j»nneste og frugtbareste #ane. er tindcrhaanden at faae til
fjotf. »>»S Ar.al udglpr 3i><) T-nkrr Land grim Maal
fsrlrtniige Jorder, hrolaf 4» Tdr. Land er beror., med god
þÿ ¬�f�o�?Bygningerne ere særtele? gode og vcl vedligeholdle
Og afgire cn Bopæl for en Familie af Siand. þÿ �Arc.-inr
holdet er i« Heste og 120Fæcreatiner. - »rsuden harer t.l
Gaa 'en en Fæstegaard raa 51 Td. Hankorn, Nre Huse m.b
Iork og som jordlose Huse. Halvdelen a Alobesiimmon kan
b lve indestaaende i Cievdommen. þÿ �Nærmere Oplysning med-
tales af Overkrigseommissair vq Proeurater Hvisl i Hvrsen-.

Extra tiin I,vid Extract til Piinsck af Rom .1 3lk.

Og af Arrak \ Mk. Itoutll., kalve Flasker til !£4
a 52 Sk. kan og faaes, Alt |>aa forseglede Flasker,
ligeledes kan liiu hvid Arraks-Extract laaes i potte-
viis å 5 Mk. Potten, samt gammel Rom 5 i å

(» Mk. Flasken, l!!n hvid A|ii-Arrak \ Mk. Flasken
og vestindisk Salep |>aa hele og halve Flasker,
erholdes paa lljornet af Xdrregade ved Gammel-
torv, hos Urtekræmmer t. Friberg.

Paa (Scntcirct > KenpriudseSsegaden Nr. 3"" ser
nveS dagliget, Lodsedler til det d«2de LotteticS '2de»
ftlasse; ligesom og nye Lodsedler 7 Nbdlr. kunne

eeholdeS. v. k C. Bie.
Krud t-ttdsalg.

Dctail - Udsalget af Krudt sca W. (ftausens Fa
brik paa Donse cr paa Kultorvet Nr. 135, bvor tillige
Besiilliuger > Parlier modtage«.

($. B. de Fen ten a».
Urtekræmmer.

Nye r o ui a lifte Strenge.
HoS Undertegnede cr arriveret nye remanflc Strenge

ak udmærket Gedved. Ml. Til Handlende give« Rabat.
Z. Hjorth,

Instrumentmager, Vestergade
Nr. d.> i Kjobenhavii.

tliirttouef.
Fr.cage.i ten 3d,e ttai d. AI tt» Formicdag, tl.v.r

pa.i benne Byes Sobrygge eet) Auciiou torifolgt. 2 store «n-
fere. t varp anker, stfijæiimger .. Farne, Stagseil . nogle
A ibierror, Sil! csteue og Blokke, »> m., bjerget af den strandede
Skonnert þÿ ��J�o�h�a�n�n�e�s�"af filobenhavn; loilfet lil Lystbaoendes
»rierrelnlng bekjendigjores.

fijertviglnde, ben tvde »oril >939. Thaulotp.
Uarc.Aiict'on.

Fredagen en 3die Mai i 839, om Formiddagen
Kl. 2, afboltet paa KiobenbarnS Toldkammer Auctton

over Manufactui varer efter Forordn. as'2den Apr,l 1811
Trykte For egneiser faae« paa Slempli»g«contoirel

Dagen forend Auetionen.

(Hcemed solger et Halvark Tillæg.)

tltøbenhavn. Trykt > del Berlingske Bogltpklvite.

. r

# ¥
- 1 > «.

12 þÿ �1, 8 » 13 , 1?

Kjobentiavns Havnepriser,

?

(»11 t Sedler cg Tegn pr Tonde )
Smør, Sjælland? Nbd. V- r k Nbb. » V - fi
»ito. Fon? Fdg 13 , " . 13 .
»ItO. Zoc? Fbq 13 . . . - . 14 .... .
»Ito, Holsteen? Fd, 14 . 15 , , - ,
Bøgebrænde pr. Fen. 10 . 3 « , 10 , 4 . . .

fti "betel) atm« kibskiffe.
Ind- »g Udklærering paa Toldboden, den »?. April.

g:i (noenl andfke Ciæoer.
P. Jensen fra Bogense med Nage M. Preisler fta Helnuaor

med SeudiNgsgods: H. Gram fra Nauter- NI. c Nug, Havre,
Skind, salt fi>»b og Blaa-træe; H. Thæ-oe fra Heluugor med
Poste; T. Hjelm sra ».. borg med Muursteen; 9. Erichsen
fta Helnnqor med Brænde »g gammeil Jern : P. Gad fta
Neile med Hiere »rier og Boa: P Michelsen fra Aarhuus
med Slude og Federare A. Thomaseu fta Sdeltost med Nug;

temmelig dictatonsi Tone. at han flat træffe sine Trop-
ver tilbage fta Hemen og fremfor Alt frigive Havnene
i denne Deel af Arabien, da de ikke here til ban« fa«
føalif. Ikke lidet forundret over saadanne Anmodnin«

ger har Mehemed Ali svarets »Jeg har med mit

Sværd erobret ZEgyptcn, Arabien. Sennaar og Synen
og v»l med mit Sværd forsvare disse Lande, saalæuge
jeg blot eier nogen Kraft." Consulen vilde svare her-
paa. men P-fchaen forlod sit Bærelse uden at bore paa

Svar Gcuvernemeotet beifiæltiger sig nu med at for
fatte en Mernoire . > hvilket der stal giore« Rede for.
hvad LEayvten var. forend Mehemed Al, S Regie-
ring, hvad ban har gjort for at indfore Orden , den

almindelige Forvirring og hvilke Fordele ban bar urt«

rommer Europæerne. Denne Memo,re stal sandftmlig-
viit være et Manifest . bovn hanS ftemtidige Handle-
maade ikal bl,ve begrundet. Bi troe. at Bruddet paa
-iiatu hænger sammen dermed. þÿ �Ad en S Indtagelse
bekræfte«. Efter en fort Fægtning vaa to Timer salte
Englænderne sig i Besiddelse as Staden. Jndvaanerne
forlode den. kun nogle Jodefamilier bleve tilbage. Nu
er man bestjæstiget med at anlægge et Fort. þÿ �Fra
Indien indtræster der den vigtige Efterretning at

General A l l a r d er dod i Laborer han bavde

isinde for stedse at vende tilbage til Frankrig
Kl. 12i modtoge vi med Dampskibet Malm?

den hamborgstc fost fta i TorSdagS. Den tyrkiske
Armee staaer paa drn yderste Grændft af Synen med

AV.tXX) Mand. men man paastaaer. at Ibrahim f ascha
staaer med en stagfærdig Armee paa 70.000 Mand
Fra Wien hedder det. at der afgaaer Tropper til Dal-
matieo. Jovngt indeholde Aviserne ingen Nyheder.

Dei Av'., årlige tfdr-ne--
Vaa Mandag »éteu: Aladd,,, eller do» vvrui:drilige

'Tampe, drama,,,? »oenlvr i a Afdelinger, af Hr. Elalsraa,

Professor, Nidver Oehlenichlstger: »igler ind-eirer ul Munk

af Auhlau: Tandsen af Hr Balletmester Bournonville, jen-

stillingen ct fordi omtrent JO. lOi.

Proedikanternc vaa fjerde Sa»da,z efter
Paaske.

Froproediken.
Frue Airke. Hr. Marckmann.
Holmeas, Saudidat Schou, A!. 7.

Hoimesse. Aftentang.
E lotskir keu, Hr. Slotspræst Piulli, fil. 10.
ss»ne Kirke, Hr. Marckmann. Hr. Smilh.
H»?meus, Hr þÿ�N ��S�. C,uden. Wiberg.
Helliggeisles. Hr Professor Wolf. EnCaudicai.

Triniiaii«. Hr. Lllgaard.
Pc ir i. Hr. »r. Zohannsen, fil. 10

Frelserens, Hr Provst Tr. Schack.
Frederiks, Caudidal Gvsche. fil. ti).

« arnisons, Hr. Glahn
Citadellets. Hr. Petersen, Al. Sj.
Sieformeert. Ty'?. Hr Pastor Hanrg Al_ Fran?. Hr. Pastor Noffard. fil. tt.

Barton, Hr. Buvde bund. Student Beck.
Almind. H osv - , en Candidal, ltl. SZ.
»del Sat. Stift.. en itanotdal. Al. 10.

»omhuuseap., en Student. fil. 12.
et f ri f efr cr a B v . 4)k. H Kl. 9.

Hr. Snslsyrocst »rxoe indsætter Hr. Professor Wolf til

Sognepræst tor Helligaeistes M niqhee.
Hr. Gad holder Eovnrmalion i Trimlalis fiake.

Rjobcnéiavns Torseprifer,

>vede,KTlag.
Bl«, urade,....
»tio, « rådet. .»... þÿ �

Havre , ... þÿ �

Morter þÿ �

Floef?. roget pr 8rd
»ilo. gronsaltet
Smer, rr Pd.
"G«, Snesen
«j«er, rr. Pd.
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den 276 e April 1839.
ivcdf, Sjælland? 9dd. fi i

»itv, Lolland? 9 » « »
»ilo. Langeland? 9 , .
I þÿ ��o. Holsteen? - , » ' »
»ilo, Lsterloe? , '» »
Mug, Sjælland? o , » »
»ilo. fra Provindserne.. 5 , t » »
»liv, Holsteen? 5 , a» »
»uv. Lstersoe? , » »
Sftng, I racet. s , S , »
»lio , B råde,

Havre ,
lferter ,

C. Hilsfting fra Helsinqor med «la''"aar: N. Hersted, fta
Nonne. Jkoste, »a g. Flæst og Ag.

Til indenland ske Slæder.
H. »augaard til Aarhuus: I. Moldt lil Island: Z. Riel-

sen til Nvekjobing i kjelland: I. Echon til Helstngaer: H
zorgensen til Niibkjotinq: P.Hess til fiiel: ?!. Thomsen, H.
Holm og S. Hjen »e lil Horsens: I. Mortensen og N.Spur
til Vordingborg: 21 Johansen til Osterften raa Fi?erie: I.
Hansen ,il Nordsoen paa Fifferie; b Kielseu til Færoe: M.
Michelsen ti! deerg: H. Clausen tlfiioge; H Navn til
Bandholm: ?. Thiel t,l Skaaen: 21 Golthard til Præst«

Fra udenlandske »tæver.». A. Lund fra Lwerrool med Salt, N. Christiansen fta
Colcerg m.d Lcænde. 2. P.il.iesou sra Helsiogborg med Sla
?er o; s,nedbede Zernpind.r. I. Baner fra Siockion ig H.
E. Poulsen fta Leith med kte nknl. « k Noih fta Mandal
med sa0 Sild I. F Hiorid sra Mallaga red Forbiseilmg
li! Slekholm med Srekgods, Vi. Jorgensen fta Rcweastle med
S.eenkul, I. Tengwall fra Helsinglrrg med fiiarer, I. P.
Lar-se : ra ibd. " kilo. A. Nag l sra Zlra'fund med

Brænde | I?: tson fra Helstogberq med P'rir og Ctirer,
H. 3 Neierfcn fta Aesuna med Oranger eg Siokgods. P.
L. Schæffiug sra Aarmoulb med Ballast, I. Tuncanftn fra
Alloa m d Liec .k.il.

Til udenlandske Slæder.
H. G. Jielke ti! Nigo G. Moffal til SKemel, U. P. Cst-

terg til L>stad,
Neiioude

»amrffibct Frederik den Sjette" afgik ten 2Zde 21rril iil
fiiel, mrdbaecn'c: Crcrinde r Moltke med 2 Born, Gouoer-
nantc, Aammerrige og S Tienere: Hr r Gsrschau med Tal-
ler, 2 Tom 'stigver .g Easipage: Ore,krig«commissair Nielsen:
Caviiaiu red Aeng Negimeutdu Plat; Soelieuteuaut (strert;
Lifiit.nant r. Welle; »(luarfnde Petersen med latter. Hr.
forr; Aongeliq Fuldmægtig Ccff: fijobmændene Hedbom;
Se ily Zirck o» Nitsen : fiofcoctitor Pohl: Todaksfadnkar.,
Kaudact Slud. Theol. Glciff: Garnls.rschlriirg Lund: Zfr.
Hansen og alvorsen: Handelscomm.S Orbek: S at d elm ager-
m-ster »o'endal: Tprlæge Mohr: i aantoærferne fitetebmar
og Friis.

Ankomne ten 2Bt. Acril med »ampffibet , Tronning Ma
na fra S .-lim: Handlende Nogge, Hr. TuouiS med Eavi-
rager og Folge, Temoisellc Teisch. filædebaotler Manuh. imer,
Bundtmager Bang, Hr. Beck, Håndværkssvendene Lanser,
Fieischiliqer og Ole Torp.

Hainbvrger Cvt»rs,
dsn 23dc Arril.

Vcxler.
2 M. 189; A ?. 1?l.

, 13 f- 5 ji.
Paris
London 13 U «! /3
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Petersborg..
a

Kirke-S'otteert.
Efter Foranstaltmog af Committeen for Opfvrelfen

af det Thorvaldsen?! Museum vil þÿ �med velvillig
Underfiottclse af det kongelige ThcatcrS Soiofangere og
Sangerinder, Musikforeningens syngende Medlemmer,
samt det kongelige Capel, under Anførsel af Hr. Con
certmester Funck þÿ �blive givet en Conc cri i Frue-
Kirfe, Onsdagen den 8de Mai.

Den overskvdende Indtægt af denne Con
cert. ved hvilken Kirken vil blive oplyst ved

KorebelySning fra Choret, tilsalder bet vor-
dende Museum.

ConeertcnS Indhold bliver fvlgende
Fvrfte Afdeling.

Fp'.stc Allegro af Mozarts i' <>»> Spmphoiii
SancluS. compoueret liistcmmig flor sire fvrsijcl'

lige Ehor) af Benevvli.
SlutnmgS Fugaen af ovennævnte Symvbon<

Anden Afdeling.
Caniate af T Thaarup, evmponeret af Weyfc.

Billetter erholde« hoS TbcatercaSferer Gall, nye
Adelgade Rr. 327, i Stuen, hver Dag fra þÿ�8 �kil

Formiddag og fra 2 I Eftermiddag, til svigende Priser:
Siddende Pladser: i Stolene paa Gulvet og i Co-

lolliiare-Pulpiluren -> 8 Mk.
diks dtto > Stolene i Sidegangen og i

Mellempnlpituren > 1 Rbd.
Staacndc Pladser: paa Gulvet -> > Mk.

Gangene paa Gulvet ville blive belagte
med Tæpper.

Kirken aabneo, ifolge Hensyn til KorSbelySmvgeu
fvrsi Kl. 8: og Cementen begynder Kl. 81 og ender

omtrent Kl Hk
Te ærede Spillere i min Clasfelctteri-Eolleetion ville

behageligst erindre at sornve deres Lodder inden Ons-

dagen den Iste Mai, da ,eg ester den Tid >tte kan være

ansvarlig til samme.
(ScUutieuscenteivet i store Gronnegadr Nr. 268.

B. Cohon.
Den Reiersenike Fonts Regmdab for l-d'v er nu

irvkt og tan uden Betaling afhentes p.ia Fontens Con-
toir ved Frederiksholms Canal Nr. 238, Iste Sal.




