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ii).

ver fvrcgaaende Artikel have vi segl at oplyse, at

et Finansministerium, som vil virke kraftigt til et LandS

Opkomst, som vil erhverve sig en varig Plads i et

taknemmeligt Folks Erindring, maa folge et andet

System end det, der har varet det herskende hos oS

siden 1813. Med Hensyn til de optagne Laan tillader
Rummet ikke at undersoge, hvorvidt Omstandighcderne
kunne retfardiggsere dem, ligesom der ogsaa mangler
os den fornodne Detailkundskab til Finantsernes dava-

rende Tilstand ; men nogle enkelte Bemarkninger stulle
vi dog tillade oS, hvorved maastee det Kostbare og
Skadelige ved Laanesystemet vil end mere oplyses.

Det saakaldte Hamborger Laan af 1819 blev op-

taget, som Grosserer N. yttrer, for at afhselpe den

Forlegenhed, hvori Landtierne vare, og Finantserne
udlaante til disse en stor Deel af dette Laans Prove-
nu. Det udgjorde 7,000,000 Rbd., medens man for-
skrev sig for lidt over 1 l Millioner Rbd. ; altsaa var
her et Tab af 3s- Mill. Rbd., uagtet Renterne vare

bestemte til 5 og si pCt. HeleLaanet blev imidlertid ikke

brugt til at afhselpe Landeierncs Forlegenhed ; men som
BeviiS paa, hvor betydelige Capitaler der ere udlaante,
anforer Grosserer N., at Finantserne endnu i 1839
havde 5 Millioner (Solv eller Sedler) af disse Laan

tilgode. Det var ensidigt, noiagtigt at vide hvor stor
den Sum er, som i 1819 er forstrakt Landeieierne; thi
forst da kan man domme om Laanet ikke er optaget
med en storre Sum end man efter Rimelighed kunde

ansee nodvendigt, eller, om den Folge af Laanesystemet
er indtraadt, at man har kontraheret om en storre

') Af cn Fejltagelse ere i min Artikel i Gaarsnummcret Pag.
479, 2 Ep. nederst, Ordene: þÿ ��u�d�e�nar cale om de før-
brugre Millioner Acriver" dlerne staacnde, som der

gaae ud.

Sum end nodvendigt til at opnaae den Hensigt, i hvil-
ken Laanet optoges, uagtet Finantserne i Aarene 1817

til 1829 vare i en saa blomstrende Forfatning, at de, cf-
ter Grosserer N-» have afbetalt 29Millioner Rbd. paa

Statsgjelden. Ni opfordre Grosserer VT. til herom
at meddele de detaillerede Oplysninger , hvoraf vi ikke

tvivle, han er i Besiddelse.

Det andet Laan) er Nationalbankens bekjendte

Laan af 3de Fedr. 1829, hvorved 6 Millioner Rbd.

Sedler, som ikke vare rentebcrrende, forvandledes til

si Millioner rede Solv , som svarede 5 pCt. Renter

paa en Tid, da Coursen var circa 289. Det var saa-
ledes et meget kostbart Laan, og Grosserer £T. forme-
ner selv, at Laanet burde vcere optaget paa en ganfle
anden Maade. Omkostningerne ved dette Laan falde
Finantserne til Last, og det maa betragtes som en For-
holdsregel, hvis Ansvar paahviler Finantserne. Det
er i hoi Grad mcerkeligt, at Bankens Direction har i

sine Beteenkninzer over denne Sag paa det bestemteste
erkloeret sig imod et Laans Optagelse, og godtgjort

Rigtigheden af denne Ansiuelse med en Klarhed, som
det maa forundre, ikke har vverbeviist Finantserne. Det

synes som om Finantserne til enhver PriiS vilde have et

Laan for at virke paa Landets Pengevoesen, sijondt

Bankens Octroi af 1818 havde aldcleS siilt Landets

Pengevoefen fra Finantserne.
Det haldimannsie Laan blev optaget i 1821, fordi Fi-

nantserne vare i Forlegenhed ; det indbragte 9 Mill. Rbd.

og man forsirev sig for 14 þÿ �

altsaa Tab 5 Mill. Rbd.

og Renterne vare bestemte til 5 pCt.

) Eet tt herred at bcrnatf'c, at titte Laan cr af cn enten

Beskaffenhed cut te etrigc i denne Periode optagne ; det cr

egenlig en Sedtelmddragilse under Form af et Laan og til-

stgtede ikke at tætfc nogen Undcrballance j det horer saaledes
ikke ind i Laanesostimet.
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Det wilsonske Laan , det sidste, Finantserne have
optaget i Udlandet, har en gansse anden Characteer end

de foregaaende, idet Hensigten var dermed at nedsatte
de aarlige Rentebetalinger og saaledes lette Statsbyr-
derne. Hr. N. anforer, at Statsgjclden i Slutningen
af Aaret 1824 udgjorde i 19 s Million Rbd., som for-

rentedes til 4 -> si pCt. med Rbd. 4.0G1,000
i 1837 127 .Ar Million

Rld., hvoraf svaredes i Rente þÿ �4,689,000

Forskjel Rbd. 272,000
altsaa udgives der aarlig henimed 300,000 Rbd. min-

dre i Rente end for Cvntraheringen af det wilsonske
Laan.

Tallene af Gjelden i 1824 ere vanflelige at for-
staae ; thi naar Renterne angives til 4 a si pCt. er der-

ved at marke, at 4pCt. Rente af 1 19' Mill. Rbd. ud-

gjor 4,780,000 Rbd., som kun er l8l,000 Rbd. min-

dre end de anforte Renter for Aaret 1824, og der ir

saaledes kun 4 Millioner af Statsgjelden, som forren-
tedes med 5 pCt., skjondt Renterne af det hamborgsse
og haldimannske Laan med en Capital af 25 Millioner
Rbd. udgjere 1J Million Rbd.

Raar man vil udfinde den aarlige Rentebesparelse,
som er opnaaet ved det wilsonske Laan, maa Sammen-

ligningen ikke gjorcs med 1337, men med Begyndelsen
af Aaret 1828, »il hvilken Tid Rentcconvenerinzen
antazcS at vcere fuldbragt. Siden 1828 have, saavidt
vides, flere Afbetalinger fundet Sted paa Laan til

sorskjelliz Rente, som ikke ere prasterede med Prove-
nuet af det wilsonske Laan.

Skjondt det nu er vist, at Statens aarlige Udzif-
ter i Renter ere formindskede ved hiin Operation, maa

man dog ingenlunde troe, at denne ringere Udtalling,
om den end udgjer 300,000 Rbd., er en aarlig Ve-

sparelse af 300,000 Rbd. ; dette er saa langt fra at

vare Tilfalde, at, naar Regningen ril Slutningen
opgjercs, vil det uden lvivl vise sig, at Landet

har tabt dg ikke vundet ved Rcnteconverleringen.
Herved kommer det fornemmelig i Betragtning, hvad
Laanet har kostet. Efter Gross. N. have Finantserne
modtazet et Provenu af 35 Mill. Rbd.

mod at forskrive sig for 491 Mill.; vil
man nu endog med den årede For-
fatter anrage, at Tilbagekjobet af
Laanet vil koste til en Gjennemsnits-

priiS af 871 pCt. 43 s Mill. Rbd.

bliver Taber dog endnu 8J Mill. Rbd.

Disse Million Rbd. ere ikke noget nomi-

nelt Belob, men det er den virkelige Sum, Fi-
nantserne betale deres kreditorer mere, end de af
dem hav« modtaget; og den heldige Gjennemsnits-

priis er kun opsta.iet ved den daarlige Crcdit, Finant-
ftrne nede kort efter Laanet, da Tilbagekjobet af Ob-
ligationerne skete til en Priis af 50 pCt. og i flere
Aar til 55 å 65 pCt. Man maa iovrigt ikke ladc

sig blande af Bcnavnelsen 3 pCt.-Laan ; thi naar Fi-
nantserne have modtaget 35 Mill. Rbd. og svare i

aarlig Rente circa 1,500,000 Rbd., da betale de 41
pCt. as den laante Capital.

Sammcnloeggcr man de 3 i Udlandet optagne
Laan , da vil man sce , at Finantserne have modtaget

51,500,000 Rbd.
som koste at tilbagebetale 67,800,000 Rbd.
Landet betaler altsaa nasten en Tredicdcel mere end det
har erholdt og har fclzclig et Tab af 33 pCt. Saa-
danne Resultater maae vel bringe enhver tankende Bor«
ger til at sande Riccardos Ord, at et Land forarmes
ved Laan. En Finantsbestyrclsc kan vel forsvare Con-
traheringcn as et enkelt Laan i et bestemt gavnligt
Oiemecd, men den kan ikke vente Tillid hos Folket,
naar den etablerer et saadant Laanesystem, som hos os
i en Rakke af Aar har vocret fulgt.

Den oerede Forsatter anseer Besparelser nodven-

dige for Oicblikket; vi mene, at Besparelser bor vrga-
niseres som System , der stedse bor folges af Finant-
serne, og vi gaae saaledeS et Skridt videre end den

crrcde Forsatter. Men selv den Mening, som Grosse-
rer Vlarhanson hylder, stjonne vi ikke at kunne fere til
anden Dom om FinantSbcstyrelsen siden 1813, end al

den ikke har fyldestgjort de Fordringer, som Folket er

berettiget at gjort. Besparelser ere nodvendige nu,
siger man ; men i hvilket Aar siden 1813 have Bespa-
relser varet mindre nodvendige end i dette Oieblik?
Hvorfor har Finantsbestyrelsen da ikke sorlangst ind-

fort dem ? Grosserer Nathans?,, oplyser þÿ ��h�v�o�r�l�e�d�e�s
man selv i de bedste Perioder þÿ�(�1�7�8�0 ��1�8�0�6�)har kam-

pet med Undcrballance og hvorledes ethvert uventet

Tilsted har frembragt Forlegenhed og Forvirring i

Finantserne og at man under saadanne Omstædighe-
der har benyttet et farligt Papiirsystcm ved Siden af
tunge Skatter", og hans Hensigt er dermed at oplyse,
hvor nedvendigt det er at indfort Besparelser, for ikke
at udsatte Finantserne for hine Zsderligheder. Dette

indromme vi, men sporge tillige, om de 25 Aar siden
1813, der langt fra ikke vare saa brillante som hine
25 Aar, og i hvilke man stedse har kampet med Under-

balance, indeholder en mindre Opfordring til Besparel-
ser, fordi man har dakket Underbalancen med Laan?

eller om man ikke bor undgaae at udsatte Finantserne
for disse Yderligheder, at gjore Laan? Provestene«
paa et Finansministeriums Dygtighed kan ikke vare,
om Underbalance doekkes med Seddelfabrication
eller med Laan , men om Finantserne have anvendt
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de rette Midler til at forhindre Underbalancen, til at

formindste Udgifterne under Jndtoegtcrne.
Naar den »rede Forfatter siger, at Activerne,

som ere opsamlede i de separate Fonds, ere fremstaacde
ved StatSindtoegterne de sidste 25 Aar, og at disse

betydelige Summer, som ilke ere tabte for Finantsernc,
gsere Status bedre end den er bleven fremstillet, da

vide vi ikke, Rigtigheden heraf ogsaa forudsat, om

Meningen er , at man deri stal see en NoeS for Fi-
nantserne. Os forekommer det, som de separate FondS
afgive et yderligere Beviis for , at Finantsbestyrelsen
ikke har varet hvad den burde vare. Ere nemlig
disse betydelige Capitalcr opsamlede i disse 25 Aar

med FinantserncS Vidende, da ville vi bede Grosserer
Nalhanson sige os, hvorledes vi skulle bencevne den

Finantsmand, der tillader Capitaler at accumuleres i

enkelte Kasser, medens Finantserne ere i saadan For-
legcnhed , at de maae optage Laan og nogle af disse
endog paa saa ufordeelagtige Vilkaar, at man maa

betale 50 pCt. mere er.d man faaer. Ere derimod de

separate Fonds opstaaede uden FinantserneS Vidende,
viser det so tydeligt, at de enkelte Administrationer
have erholdt Udtcellinzer af Finantsbestyrelsen uden

derfor aarligen at aflcegge noiagtigt Regnstad over det

Brug, hvortil Pengene ere blevne anvendte. Sksendt
det nu fra den administrative Side betragtet er rigtigt,
at de separate Fonds, naar de engang eristere, ind-

drages for at afskrives paa Statsgjelden, er det

dog langt vigtigere, at man forhindrer denne Opsam-
ling ved kun at tilstaae de enkelte AdministrationSgrene
saa meget, som de med den storste Sparsommelighed
behove. Ved Inddragningen af de separate Fonds
flcer ingen Formindstelse af Udgifterne, thi om en Ad-

ministrativn hoever Pengene i Zahlkassen under Ravn

af Tilstud fra Finantserne eller under Ravn af Renter,
gjor jo ingen Forandring i Udgiftens Storrelse ; denne

opnaaes ene og alene ved Besparelser.
A. rvcssely.

NyhedS Post.

Ajobenhavn, den Zdie Vtlai 1839.

þÿ �Det asiatiske Hompagnws Underhandlinger med Rege-

ringen om Lilkaarene for dets Opgivelse af de samme ved konge-

lig Octroi hjemlede Rettigheder forinden OctroienS Udlod til 1

Mai 1813, ere nu komne til et endeligt Resultat- þÿ �Led Reso-
lution af 5te Lepldr. s. A. havde PS. Maj. Kongen bemyndiget

det kongelige General-Toldkammer og Ccmmerce-kollegium ril at

tilkjendcgive Direktionen or det asiatiske kompagni at þÿ ��s�a�a�s�r�e�m�t
kompagniet vilde fratræde samtlige dets octroiercde Rettigheder fra

Iste Januar ISZ9 af at regne, da vilde som Godtgjorelse herfor

den Told , der ifolg« Tarifferne af lfte Mai 1838 i Tidsrummet

fra 1ste Januar I83S indtil 1ste Mai 1843 indfinder i Statskae-

fen fer Thccr, der indferes i Kongeriget Danmark og Hertugdom-
merne Slesvig og Holsten, blive kompagni, t udbetalt efter Fra-
drag af 2 Rbfi. som Omkostninger og den Told, kompagniet es-
ter Octroicn 9 fiulde svare, altsaa med 8 Rbfi Netto pr- Pd. »
hvorhos , naar kompagniets Realisation flulde blive tilendebragt
forinden 1ste Mai 1843, der da paa eengang vilde kunne udbeta-

les samme en Sum for den endnu tilbageværende Tid, beregnet
efter den Maalestok, som Fortoldningen af Thecr maatte have ud-

viist fra 1ste Januar 1839 og indtil det TidSpunct da Realisa-
tionen skeer, dog at saasremt den ovenmeldte Godtgjorelse as kom-

pagniet antoges, ethvert yderligere Krav og navnlig kompagniets
Fordring paa Erstatning i Anledning af Thectoldcns Nedsættelse,
derved maatte anfeeS bortfaldet " þÿ �Denne kongelige Resolution
foranledigede kompagniet til ved den nedsatte UaderhandlingS-Commit-
tee at lade foretage de yderligere Skridt i Kompagniets Interesse, og

Eommitteen fremsatte endelig under IS Februar d. A. for Told-

kammeret de Bilkaar, under hvilke kompagniets Interessenter ril

Sagens endelige Afzjerelfe havde erklæret sig villige tit at fratræde
deres octroierede Rettigheder forinden OctroienS Udlob. Eftcrat

kollegiet havde refereret Sagen for Hs. Majestæt, er der under

24de April d. A. falden kongelig Resolution, hvorved Sagcn en-

delig er afgjort saaledcs, at Regeringen har antaget de Betingel-
ser, under hvilke kompagniets Interessenter havde erklæret at ville

modtage det ovcnansette Tilbud.þÿ �Resolutionen lyder som sviger:
þÿ ��B�iville herred, i Henhold til Lor allerheicstc Resolution

as 5te Scptbr. f. A. , hvorved det ierrigt i Eet og Alt skal
have sit Forblivende, allernaadigst have mcddeclt del asiatiske
kompagni Bort allerhoieste Tilsagn, at saasremt det- Reali-

sation fluide blive tilendebragt forinden 1ste Mai 1843, vil

den ved bemeldte vor Resolution fastsatte Godtgjorelse blive

for den tilbageværende Tid indtil 1ste Mai 1843, beregnet
til en bestemt Storrelse af 300,000 Pd. Thec aarlig, som
udbetales kompagniet paa eengang.þÿ �Derhos ville Li allernaa-

digst hav« b.stemt, at Pensioneringen af kompagniets fast«
Embedsmænd, naar dets Realisation er tilendebragt, overtages

af O-, dog kun forsaariot angaaer de paa den hoslagte, af

kompagniets Dircction naver 19de O eroder 1838 meddeeltc

Fortegnelse anforlc Embedsmænd og Betjente , og ikke for et

hoiere Beleb end 3,«l0 Rbd. aarlig."
þÿ �En ung Pianistinde, Amalie Rieffel, er i disse Dage

kommer, hertil Staden og har tildraget sig særdeles megen Op-
mærksomhed hos de Musikkjendere, der allerede hare havt Lejlighed

til at bore hendes Spil, iblandt hvilke vi kunde nævne fiere af
vore genialcfie og dygtigste Musikere. Hun er en vatter af Or-

ganist Rieffel i Flensborg, og faaledes vor Landsmaadindc ; mm

vi troe ikke at sige for meget, naar vi stille hende det Prognosti:

con, at heades fljsnne Talent og Begejstring for det Kald, hvortit

hun ganfle har h.lliget sig, snart vil erhverve hende Borgcrdrev

paa et hædret Navn saa langt som den fljonne Konst, hun dyrker,

udbreder et sælles Landsmandflab. Hendes Fader, der er en grun-

dig Musiker, har den Fortjeneste, sclo at hare givet heade den

forst« musikalfle Uddannelse, som hun i Hamborg nogen Tid har

havt Lejlighed til at fortsætte und« F. XV. Grunds og I.
Schmttts Lciledning. 3 en Alder af 12 Aar optraadre hun

1832 sorste Gang offenlig i sin Fedcbq og vandt allerede da , ved

den Færdighed , Krast og Klarhed, hvormed hun foredrog to ran-
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Selige Gompsfitioncr af Her; og Moscheles, Krav xaa
Erkjendclse , og fremkaldte Forrentninger, hun Titen langt har
crcrtruffet. Eet lokkedes hende snart, ei alene at bes.ire de

største Banfleligheder; men derhos tillige fem gaa at trange ind

i de Gomposition-rs Aand, hun udforer, og noar ri blandt disse
næenc de CboptnfTc Etuder, de Mendelsohnsse Sange cg flere

lignende genifulde, men derhos stuntene phautastifle cg ikke let

fattelige Fostre af den nye Skole, paa hrilke selr de berømteste
Mestre xrøre deres Krafter, cg som, med en riig og mangfoldig
Harmoni krare en ganske ejendommelig Bodandlingsmaade , ri! en-

hver Sagkvndig ride, ar dette ikke har lidet at betyde. Hendes
Spil udmarker stz, red Siden af en meer end almindelig Farlig-
hel og Tydelighed, red en Dobde, Klarhed og Kraft i Foredraget,
der er endnu fjeldnere. Uddannelsen af hendes renstre Haant er

beuncringsrardig j man maa saaleteS hore hende spille Ralkbren-

ners ypperlige 4ftemmige Fuge cg Chspins Etude i C mol.

Udenfor Fædrelandet er hun endnu kun cptraadt i Hamborg, hrcr

hun i 183? ved iit Spil i den philharmonifle Gencat erhrerrede

sig et stormende Bifald. Sin sidste Geneert gav hun i f. A. i

Slesciz. En udforlig Anmeldelse i Harnb. musik. Zeit. stiller
hende endog res Siden es den b.romte Clara llvieck. þÿ �Idet
ri ikke kunne andet end dele det sikkert for Alle dem , der hare
hort den unge Konstneriude, salleds Haab , at hun, red at fore-

tage en storre Konstreife, maatte komme til at gjore sig heksenet
med de ypperste Mesteres Præstationer, og derreo til at gire sine egne

en endnu hoiere Grad af Fuldendelse, kunne ri ikke tilbageholde det

Onfle, at hun, hris ikke en offenlig Eoneert kunde lade sig arran-

gere inden den fremrykkende Aarstid gjor det mindre tiiraadeiigt
at gire nogen saadan, da i det mindste rille spille en Gang red

en af rcrt Theaters Forestillinger. Det rille gjore os ondt, cm

en saa hoitbezaret Lancsmanoinle izjen fluide forlade os , uden

at den storre Almeenhed kunde erhclre Anledning til at lerrc at

fjende cg skatte hendes Talent.

þÿ �Igaar Aftes jaaes folgende Sager udstillede i Konstfor-

eninzen: Et stort ncrfl Landflab af Fearnkey, tilhorende Thor-
valdsen. Dette flsonne Lanrflad saaes frr flere Aar siden red

Udstillingen paa Gharlcttenborg , men ril uden Trirl sees endnu

engang med Interesse. þÿ �En jydfl Egn af Dreier, tilherende
ChorvalM'ett. D tte Landflab kan anseeS som et Pendent til

det Landflab a' samme Konstner, som for Tiden sees red Udstillingen
paa Gharlcttenborg. þÿ �Blomster i en Kurr af Prof. Jensen. þÿ �

Et Dyrstykke, tilhorende Thorvaldsen. þÿ �Udstillingen as Kobber,
rar fortrinlig. Bi feemhatre i Særdeleshed folgende : Rebecca red

Brouden, ester Horace Verner, stukket af Jager.þÿ �Judith, der

griber Sværdet for at hugge Horedet af Hcloxhernes, efter samme
Konstner, stukket af J»;er. Mazarin paa sil Sygeleje, ester p.
Delaroche. Rudelieu og GingllarS, efter den samme Konstner.
þÿ �Eieren af et lithographifl Jnst.tut i Stockholm, Lieutn.

Tch>ele, er af den hoieste Domstol domt i en Mulet, som, med

Sagens Omkostninger, oplober til orer 500 Rd. Ag., fordi han
bar þÿ ��s�t�r�f�a�t�t�e�t�,trykt og den Sode Januar 183? paa nogle Steder
i Stockholm oxflaaet" en Opfordring til Aimeenheden cm lydeligt
at rettre sin undersaatlige Hengivenhed xaa Kong Carl Johans
Fedselsdag Dagen efter, þÿ ��u�d�e�nat Hofkantsleren iforreien barde

erholdt noget Eremplar af Oxflaget , hrorpaa heller ikke Steen-

trykkerens Rarn rar anort" (Noget, som iorrigt den frenfle
Trykkesridedslor efter Bogstaren kun paabveer med Hensyn
til Alt hrad der udgaaer fra Dogtrykkerierne). Da ban et

ei har kunnet erlægge Muleten, skal denne afsones med Fængsels-
ftraf, deeis paa Raadhuset, deels xaa W-rholmS Fæstning, tilsam
men i en Tid af henred halrtredie Aar, og den Domfældte er alt

i Midten af f. M. b'eren fat i Raadstuefirngflet. Foranlediget
dertil af en indsendt Anmodning, ledsaget af et Penzebeled , og
med Hensyn til at den Paajeldenie er Familiefader og at hans
Hustru cg Born red den Skjæbne, der har rammet ham, ere
bierne girne blot for den yderste Rod, har þÿ �4ftonl>la(løis"

Red. aabnet en Lubscrixtion til at dække Muleten, hrorred der, t

en Tid af Uge, rar indkommet eirea 2oo Rd. Rz.

Skiondt Indsenderen af Artiklen i dette Blads Rr. 1 15 cm

Godgjorenhed mod fattige Syge antog det for enfleligst, at de

modtagne Garer ikke offenligen omtaltes, kan han dog ikke undlade

at aflægge sin forbindtligste Tak for den betydelige Sum, som
gjennem dette Blads Redaetion er ham tilsendt, idet han fornem-

melig ril benytte denne Lejlighed for at underrette faarel denne,
baade Redaetionen og ham aldeles udekjer.dte, Belgsorer, som En-

hver, der senere maatte bidrage til samme Diemed, at Bedkom-

mende, naar de rille henvende dem til ham (Rarn og Bopæl er

Red. bekjendt), altid skulle finke ham rede til at fremlægge et fuld-
kommen detailleret Regnflad orer Anvendelsen af de ham anbe-
troede Garer.

Aésobenhavns Nsrs-Cours den 3die Mai 1839. þÿ �

Hamborg 2 Md. þÿ �i vista 198. London 2 Md. . Spe-
cies 200. Specier tolgteS til 12 Mk. - Sk. Bank - Diseoutv
4 pGt. Norske Speeiessedler pr. 100 Specier 173 Z 4 I ?4 Rbd.
i Sedl. Srenfle Sedler pr. Rd. RigSgseld <18 , þÿ �Rbh.
Tegn. 4 pGt. kongl. Obligationer huden Rente) 95 a 95! Rbd.
Sedl. Ditto orer 2000 pr. Stykke þÿ �a þÿ �Sedler. Nationalbankens
Obligationer (af Laanet 4de Fedr. 1820) loi; i 1 02 Rbd. r. S.
Ditto Ditto 1011 a 102 i Sedler. 4 pGt. uopsigelige RigS-
bankobltgationor 103) a loi Rbd. r. S. 4 pGt. norfl Laan
ved Hambro 4- Son af 1828 101 å loK i rede Sølr. 4
pGt. nye norfle Obligationer af 1834 loi å loi ; i Banen.
4 pGt. Ditto Ditto Ditto Ditto 101 å loij i rede Sø'v 4
pGt. uopsigelige norfle Statsobligationer þÿ �i þÿ �i Banev
3 pGt. nye oanfle Obligationer 72! 3 þÿ �Pd. Sterling. 4
rGt. frenfle Hypotdek- Gasse Obligationer 98! 4 þÿ �i Baner.
Asiatifle Aetierþÿ �åþÿ �i Sedler. Bank Aetier 76 aþÿ �Rbd. Sodler.

Dechgaarv & Aggersborg
Betelmæglcrt.

Det kongelige Theater. þÿ �Jmorgon (Lorcrdag) opføres :
þÿ ��A�l�a�d�d�i�n�.�"

Færdig fra Trykkeriet Fredag Eftermiddag Kl. S',.

Kjebenharnspostens Gontoir, Bimmelflastet Rr. 138, Sden Sal, er aabent hoer Formiddag fra Kl. 8 til 11.

For dette JBlti tegner man sig heri Staden xaa Hjørnet af Adel- og Gothersgade, Nr. 8 i Stuen, og i Provindserne paa alle kongeligePvsteontoirer j Prisen er qvartalirer 2 Rbd. 48 g S. og T. for inoenbyes, og 3 Rbd. 8 i for udendyes Abonnenter.

Trykt, med Hurtigpresse, i det Vrnnmchske Bogtrykkeri.




