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Den Berlingske Tidendes franske
Artikel.

dMet er nu et halvt Aar siden, at den Berlingske
Tidende fik sin nye Redaction. Den har i den Tid
havt tilstrækkelig Leilizbed til at lægge for Dagen,
hvad man omtrent vil kunne vente sig af den som po-
litist AviS, og man maa nu være berettiget til at

fælde en bestemt Dom om, hvorvidt de store Forvent-
ninger, som unegtelig Mange ved den nye Redaktions
Tiltrædelse nærede, ere blevne opfyldte eller ikke. Det
er ikke vor Hensigt her at omtale, hvad Godt den med

Hensyn til indenlandske Anliggenders Behandling har
præsteret, ligesaa lidt som de Synder, hvori den i saa
Henseende har gjort sig skyldig. I Meddelelsen af
udenlandske Efterretninger giver den o Privilegium den
en ganske anden Betydning, saalænge den ingen anden
Eoncurrent har end þÿ ��D�a�g�e�n�"�,cg vi ville derfor her
kun holde os til en Deel af dens udenlandske Artikel.

Det vilde være ubilligt at ncgte, at den Berling-
ske Tidende i det Hele har vundet betydeligt siden Fra-
trædelsen af den forrige Redaction , der i hoi Grad
var skikket til at give sin Efterfolger Relief. Det er
saaledes navnlig en Fortjeneste, at den nu ved dirccte
Afbenyttelse af de engelske Journaler ofte meddeler
nyere og fuldstændige« Efterretninger, end de Ham-
borgskc Aviser, ved den engelske Posts sildige Ankomst
til Fastlandet, ere i Stand til at levere. I dette
Punct istemme vi gjcrnc den Verommclse, som den

Berlingske Tidende saa rundelig tildeler sig selv herfor.
Derimod kunne vi ikke ubetinget underskrive dens Roes
over, at den saa ofte meddeler Actstykker og Taler i»
extenso cg þÿ ��M�k�,som de tydste Aviser, i Udtog."
Det er naturligviiS langt vanskeligere og kræver meget
mere Arbeide at levere et med Sagkundskab og Om-
hyggelighed forfattet Udtog, end at give en nogenlunde
forstaaelig Oversættelse af stige Docnmenter; men Læ-
ferne af en Avis, fem den Berlingste Tidende, der ikke

kan behandle Politiken med den Udforlighed, som f.
Er. AUgcmeinc Zcirung, vilde i de allerfleste Tilfælde
være langt bedre tjente med et saadant Udtog ). I
denne Henseende troe vi derfor at maatte tage de bedre
tydste Avisers Parti, ligesom vi ogsaa ubetinget give
dem Fortrinet med Hensyn til Righoldighed og Flecr-
sidighed.

Det, som vi imidlertid ved denne Lcilighed egen-
lig ville paatale, er den paafaldende Ligegyldighed
og Skjodesloshed, hvormed den B. T. i Almindelighed
behandler Alt, hvad der angaaer de franste Anliggen-
der. Medens saaledeS nylig hele Europa var spændt
paa Udfaldet af Valgkampen i Frankrig þÿ �hvorfor
Allgcmcinc Zeimng og prcustischc Sraarszeirung
gave fuldstændige Lister over Valgene, efterhaanden
som de bleve bckjendte, og tfau Zcitung, Bb-senhalle
o. s. v. i det Mindste meddcelte de mærkeligste Valg,
þÿ �indstrænkcr den B. T. (som i Rr. 244 for forrige
Aar indeholdt en Artikel paa 31 Linier blot' em Gene-
ral Jacqueminors Gjenvalg) sig til, i et Par Linier
at levere Summen af begge Partiers Stvrke i det nye
Kammer, efter Journal des Debats og den Girardinste
La Presse'3 Opgivcl'e. I Rr. G9 kommer den endcg
tilsidst til det mærkelige Resultat, at þÿ ��m�a�nnu rel
med Bestemthed kunde angive Udfaldet af valgene
at være lige declt mellem de tvende partier." Den

gaacr ved denne Angivelse Middeiveien mellem Journal
des Debats , som dog indrommcr Eoalitivncn en Ma-
joritet af. 4 Stemmer, og Emile Girardin , der til-

fjender Ministeriet en Majoritet af 21 Stemmer.

Sandheden er den, at Coalitioncn sik en afgjort Ma-
joritet, hvilket den B. T. vilde kunne overbevise sig om,
ved i Journal des Debats med Opmærksomhed at

gjennemgaac selve Valgberetningcrne, og ikke blot dette

Blads Resumé, eller, hvis dette var for Meget for-

) Hvorledes et saadant Udtog ikke der vare, derpaa leverer
Nr. 15 af den B. T. et Gxempcf i sit Udtog af Thicrs's
Tale.
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langt, ved kun at læse een af de mange Correspon-
dentsartifter i AUg. Zcitung. I de 8l Valgcolle«
gier, som valgte andre Deputerede end de aftrædende,
tabte nemlig Ministeriet 49 , Coalitionen derimod 32,
medens Ministeriet kun vandt 24 nye Valg (indbefat-
tet de 4 uvisse), Coalitionen derimod 57. I det Hele
vandt Coalitionen saalcdeS 50 Stemmer, og da Mini-

stenet i det oploste Kammer kun havde 8 Stemmers

Majoritet (221 mod 213), fik Coalitionen i det nye

Kammer en Majoritet af 42 Stemmer, altsaa noesten
en Tiendedeel af det hele Antal Deputerede (459), hvil-
let er en sterre Majoritet end den, det nuvcrrcnde en-

geljke Ministerium kan regne paa i alle PartisporgS-
maal. þÿ �I samme Nr. siges: þÿ ��O�mKamrenes Gjcnind-

kaldelse vecd man endnu intet Afgjorendc." Kamrene

vare allerede i OplosningSvrdonnancen af 2den Februar
indkaldte til 26de Marts; der kunde altsaa i alt Fald
kun vcrre Tale om en mulig Prorozation. þÿ �I Nr.

64 fortælles, at Hr. TémontS, i det Ilte Arrondis-

fem en t i Paris , efter det andet uafgjorende Scruti-

nium þÿ ��t�r�a�a�d�i�ctilbage for Hr. pavin." Jsolge 8
55 af Valgloven af 19 April 1831 kunde Hr. D. al-
deleS ikke komme paa Valg ved trcdie Scrutinium, da

han ikke var Een af de To, som ved andet Scrutinium
havde flest Stemmer. (Ved Beretningen om Las

Cafes den ALldres Valg er en lignende Feil be-

gaaet). þÿ �I samme Nr. angiveS de fraværende Boel-

geres Antal i PariS til 1000; det var meget over
' dobbelt saa stort. þÿ �I Nr. 62 omtales þÿ ��e�taf Seine-

departementets Medlemmer, Generalkonsul, Hr. Ga-

lis", som lcrngere nede kaldes þÿ ��S�e�i�n�e�d�e�p�a�r�t�c�m�c�n�t�c�t�S
Generalkonsul." Hr. G. er, som bekjendt, Medlem af
Seinedepartemcntets conse!! g«Wral (Provindsial-
raad). þÿ �I Nr. 38 doleres over de talrige Afsat-
telser blandt Tilhcrngerne af Coalitionen. Afsættel-
ferne indskrænkede fiz til 2 Deputerede þÿ �Dhrr. Mor-
tcr og pcrsil þÿ �og en Præfekt, Hr. Brusley.
(Bed samme Leilighed gjeres med store Bogstaver cn

hoist taktles Sammenligning med Tilstanden bod
oS, hvori de aldeles sorfljellige Forhold ganfte ere tabte
af Sigte. Det er saaledes i en kun raadgivende For-
samling ikke Ministeriet af nogen særlig Vigtighed,
hvorledes en Embedsmand voterer, der ovenikjebet ikke
kan tage Sæde i Forsamlingen uden speciel Tilladelse,
medens det er af hoieste Vigtighed i en lovgivende
Forsamling, hvor det er Oppositionens aabenlyst ud-

talte Opgave, at fortrænge Ministeriet, og hvor det

altsaa for begge Parter gjelder to 1>e or not to be.)
þÿ �I Nr. 27 læses : þÿ ��H�r�.piscarory fremkom med en

Besværing over, at man tillader Ministrene at ind-

fore deres Taler in extenso mcd alle mulige Correc-

turer i Protokollen, hvorfra de gaae over i Moniteu-
ren." Hr. P.'S Besværing gik netop ud paa det lige
Modsatte. þÿ �I Nr. 19 berettes, at Hertugen af val-
my var bleven þÿ ��u�d�n�æ�v�n�ttil Deputeret i Gerodepar-
tement"; det var i Ovre-Garonne-Departement, at

han blev valgt. þÿ �I Nr. 253 meddeles Udfaldet af
den hoist interessante parquinske Proces saaledes:
þÿ ��J�u�r�y�e�n�,hvem Sagen blev henviist til, frikjendte de
Indstævnte, og dsmte parqvin til at betale |)m<

kastningerne. Denne Kjendelse blev appelleret til AS-
siserctten, hvor den er bleven underkjendt og Indstævnte
domte til at betale Parqvin en Sum af 3,000 Francs
i Godtgjorelse." Enhver, der har ringeste Kundskab
til Assiserettens Indretning, veed, at en Jury ikke kan
domme i Omkostninger og at Juryen ikke er en fra
Asfiseretten forskjellig Jnstants, hvorfra dcr kan ap-
pelleres ril denne. Asfiseretten bestaaer af en Jury
og 3 Dommere; Juryens Virksomhed indskrænker sig
kun til et Udsagn, verdict (vere dictum) om Faktum,
og dette Udsagn bliver da Præmis til den Dom, som
de 3 Dommere fælde ved at anvende Lovbcstemmel-
scrne paa det saaledes konstaterede Factum. Det hoist
Mærkelige i hun Proces var netop det, at det incri-
minerede Skrift blev domt til Confiscation, og Udgi-
verne domte i Mulct og Omkostninger, uagtet Juryen
havde erkjendt þÿ ��i�k�k�eskyldig" i alle Punctcr. (Om
denne Dom læses en hoist interessant Diskussion, hvori'
den beromte Advocat Teste deeltoz, i Mcssager for
Oktober f. A.)

Som Ercmpler paa ffjodeslose og forvirrede
Oversættelser anfore vi solgcnde: I Nr. 269 taleS
om þÿ ��d�e�nreligiose Underviisning i Collegierne" (col-

leges, Latinskoler). þÿ �I Nr. 291 þÿ ��d�e�ngjeldende Da-

me", læs : den paagjcldende. þÿ �I Nr. 3 læses i en
Artikel af 3. d. D. om Reunion Jacqueminot, at den

gaacr ud paa þÿ ��a�ttilbyde et Foreningspunkt for de

Deputerede, der foretrække Forsvaret af Grnndsætnin-

gerne for Frihed og Orden for OvrighedenS Bestræ-
belser." þÿ �Længere nede hedder det: þÿ ��D�e�tallermest
beskæmmende er, at man som Medlem af Oppositionen
forsvarer Grundsætninger, som man den næste Dag
kunde komme i den Forlegenhed at forsvare som Mi-

nister." Skal være: i Forlezenheh ved at skulle for-
svare som Minister. þÿ �I Fortsættelsen af samme Ar-

tikel hedder det i Nr. 5 om Oppositionens Ledere, at

de have ,, slimer en god Handel med pressen", (fait

bon marché de la presse, ikke sparet Pressen) Z þÿ �og

siden: þÿ ��B�iville ikke, sorsaavidl det ftaaer til os, prale
med en saa stærkt rystet Fortrolighed"; skal være: Hvad
os angaaer, ville vi ikke o. s. v. eller: Vi ville for
vor Part ikke o. s. v. þÿ �J Nr. 9 siges, at Caissc Laf-



(cavaliers, Ryttere, Cævalleristcr) ; þÿ �locngcre nede:

þÿ ��H�a�v�e�rtdcr, Kammerater!" (levez-vous, camarades,
Op, Kammerater!); þÿ �og siden : þÿ ��O�p�m�æ�r�k�s�o�m�.
hed fer Befalingen" (attention au commandement,
Giver Agt !). þÿ �I Nr. 28 lcescS: þÿ ��T�e�m�m�e�l�i�g
paalidclige Rygter sige, at Soult , Teste, £»-

chatel og Ber.ngcr og i det Tiifoelde at Grev

Bresson blev Udenrigsminister, skulde Hr. Thiers

gaae som Gesandt til Neapel og Hr. Guizot i samme
Egenstab til Berlin." Dette giver ingen Mening, men

er formodentligt en Trykscil, hvoraf den B. T. overho-
vedet har en utrolig Moengde, uden at den nogensinde
gjor sig den Ulejlighed at rette dem i et folzende
Nummer. Saaledcs læses i Nr. 304, at þÿ ��T�a�s�i�m�i�r
perter paa den Tid ikke havde voeret Statsminister",
for: paa den Tid havde voeret Statsminister. þÿ �I
Nr. 28: þÿ ��A�l�d�r�i�ghar noget Ministerium mere og be-

dre bedækket Kronen; thi det har dockket den Rige
til Enden", for: lige til Enden. þÿ �Navnene ere

yderst stjodeslost behandlede; saalcdcS forverlcs i
Nr. 70 villrmain med villéle. Ligeledes fin-
des Saivcrtc for Salvcrte, Amilhsu for Amilhau,
.indiérc fer LiadiéreS, Baudin fer Beudin, Ta Rin-

fonnierc for la Pinsonniere, Guisqvct, ja endog Ouis-

gvct for Gisguet, osv.
Denne Liste, som vi kunde foroge betydeligt, haa-

be vi vil rcrre tilstrækkelig til at retfærdiggøre vor

Dom, at den B. T., i det mindste hvad Rns franste
Artikel angaaer, er langt fra at opfylde de For-
bringer, man med Billighed kan gjore til den.

Endnu kunne vi ikke tilbageholde den Bemærkning,
at vi, uagtet Redaktionens Erklæring i Nr. 251

(,,Vi bestræbe oS for at gjore et stjonsomt og rige-
ligt Udvalg af de mange os tilhændekommende uden-

Nyheds Post.

»Rjsbenhavn, den 5re April 1839.

þÿ �Z Adresseavisen for idag sindes en Opfordring tit Hr.
Pastor Thomsen om at udgive nogle af sine her holdte Prirdike-
nor i Trykken, for derved at gire Publicum Anledning til meget
interessante Sammenligninger mellem hans og en Leet andre,

navngivne Forfatteres trykte Prædikener. Bi ere ikke synderlig
bevandrede i den homiletiske Litcratur og endnu mindre have vi

hort Hr. Thomsens Prædikener, og ffulle altfaa lade virre usagt,
hvorvidt den Sigtelse, der tydelig nok ligger i hiin Opfordring, er

retfærdig eller ikke. Naar ri derfor omtale denne Opfordring, er

det kun for at bede Hr. Thomsen , ikke af samme at lade sig
forlede til at opfylde den, da vi have havt Leilighed til at be-

mærke, at baadc hans Colleger »f Præstestanden og sterste Delen

af hans saa ovcrordenlig lille Menighed ere saa vclfornoiede med

hans Bortgang, at han neppe vil kunne gjore Regning paa stor
Afsætning i Kjobenhavn. Hvorvidt dette Misforhold har været

en medvirkende Aarsag til at Hr. Thomsen, stj-nt den Sidste

af de af Kancelliet Indstillede , er bleven foretrukket en langt
ældre og langt bedre Præst og en Skolemand, der i sin Tid har
irhold« den ferste Charakter (hvilket i Holsten som bekjcndt er en

Sjeldenhed) vide vi ikke; derimod kunne vi ikke lade denne Leilig-
hed gaae ubenyttet hen uden at gjore opmærksom paa, at dette Kald i

den senere Tid har ræret saalcdes besat, at Menigheden næsten er

forsvunden, og at altsaa den Besættelse, der nu forestaaer, vistnok
er af særdeles Vigtighed.
þÿ �Af en med Oagsxostcn modtagen Skrivelse, dateret 29de

f. þÿ�M �fra Zustitsraad Fischer i Vestervig, erfares, at de under

6te Februar d. A. til Hr. Austitsraadens cg DHrr. Provst In-
gerelev og Pastor Djsrups fælles Disposition stillede 150 Rbd.

til Fordeling blandt de for Sieblikket mest trængende B-ndlidte i

Hassing og Ress Herreter under Thisted Amt ere blevne ud-

dcelte efter Bestemme«. þÿ ��Z�d�e�tjeg nu", hedder det i den nævnte

Skrivelse, þÿ ��b�r�i�n�g�e�rden ærede Committce og de ubekj.ndte ædle

Givere Herredernes hjulpne trængende Bandlidtes crkjendtlige og

oprigtige Tak for de modtagne Gaver, opfylder jeg en kjær Pligt
ved cm Uddelingen fon ledig at meddele Folgende : Efter de over

Skaden i Herrederne afholdte TarationSforretningcr, fandt Udde-

lingscommissionen, at det nodlidende Agger Sogn formcentlig
maalte hjelpcs, cg tildcelte samme 80 Rbd., som især anvendtes til

Skaden paa Baade og Fiskeredskaber, for at de Bandlidte, naar

fitte kover at give Actionairerne i Udbytte for forrige
Aar þÿ ��5�0procent" ; flak være 50 FrancS pr. Actie. þÿ �

I Nr. 21 oversættcs en Artikel af J. d. D. , hvori
denne, (med Hensyn til Thicrs's Mring, at der paa
den ene Side i Kammeret fandtes I« qualité, paa den

anden Is quantilé), ironist kalder Coalitioncns Med-
lemmer bommes de qualité, hvilket Udtryk den B.

T. naivt oversætter ved þÿ ��S�t�a�n�d�s�p�e�r�s�o�n�e�r�.�"þÿ �I Nr.
24 overscrtteS den sidste Paragraph af Adressen saale-
deo: þÿ ��F�o�r�l�a�d�evi 06, Sire, paa vore Institutioners
Dygtighed." Skal voere: Læder os stole paa osv. þÿ �

I Nr. 28 hedder det : þÿ ��B�e�l�g�i�e�nkan ikke gjore Neg-
ning paa nogensemhclst Understottelse fra Frankrigs
Side, der stemmer for og mod Adressen." Skal

voere: hverken fra det Parti i Frankrig, der stemmer
for, eller fra det, der stemmer mod Adressen. þÿ �I
Nr. 54 lcrseS i Oversættelsen af det krigerske Opraab
»Bladet Beige: þÿ ��A�r�t�i�l�l�e�r�i�s�t�e�r�,Infanterister, Riddere"

landske Aviser"), troe med Sikkerhed at kunne antage,
at den af franste Aviser ikke holder andre end Journal
des Debats. Uagtet det unezteligk Talent, hvormed
denne Journal redigeres, holde vi den dog, paa Grund

af dens Bersatilitct ogPartisthed, for aldeles utilstræk-
kclig ; ikke at tale om, at det for en Oversætter af den

Styrke, som den berlingste, er en noget mislig Sag at

prove sine Kræfter paa en Original, hvis Stiil er saa
fortrinlig, som den, der udmærker Journal des Debats.
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Landet btirer aabtnt, fan fortfiftc dcrcs eneste Neeringsrci. þÿ �

Sil Vestervig Segn, i hvilket 6 Familier blev« huusvilde, ud-

deeltes 30 Rbd., til en Mand i YOii&bys Sogn, hvis Huus rar

meget beffadigct S Rbd., og til Fargemanden reb Orrefunb,
Gdbpe Sogn, som er trcrngende og har lidt et meget stort Tab,
30 Rbd. og til en i Reerheden boende fattig Huusmond 5 Rdd.

Herefter ere (Zarerne udbetalte til eller sendte Vedkommende. For-
handlings-Prolocollen ril i Udskrift nrrmere blive orerscndt , naar

de med Committccus forst igaar (d. 2«) indlobnc Skrivelse af S d.

modlagne 52 Rbd., for hvilke min og Agger Sogns crkjendtlige

Sak afleegges, ere blevne uddcelte."

þÿ �Den tidligere af os ommeldte Boltigecranstalt for Damer,
som Kammerraad Tanzgaard har oprettet i den af ham dertil

indrettede Bagning i Dronningen? Trcrgade, er i denne Uge
traadt i Virksomhed. De Banstelighcdcr, der rare forbundne med

at finde et dertil passende Locale, og de omfattende Indretninger,
som derved ere gjorte for at gire Anstalten al den Hensigts-
ms-sighed, som Dicmedet fordrer , hare noget l-rngcre, end man

kunde forudsee, forhalet Ivirksactlclscn as den Plan, der, saaridt o-

bekjcndt , forst er udgaaet fra Hr. Tanggsard > men de mange

mindre Indretninger af samme Art, som imidlertid ere epstaacdc

og allered« ere i fuld Eang, ere el gladeligt Beriis paa den In-
teresfe, Sagen har rakt, paa den Lethed, hvormed den har overvundet

de Fordomme cg Betænkeligheder, hvormed Ideen i Begyndelsen
havde at k-mpe. Der kan saalcdes vel ikte rare Tvivl om, at

en Indretning efter en saa stor Maelestok, som ten nirrntc, vil

nyde den forenskede Fremgang, eg at den ikke vil roere uden den

gavnligste Indflydelse paa vore unge Damers Sundhed, narnlizen
paa at forekomme Anlceg til Legcmsfeil eller ncrvosc Onder.

þÿ �Igaar Aftes vare folgcnde Sager udstillede i Kenstfor-

eningen: Konstantin den Stores Triumxhbue i Renheden af Go-

losseet i Rom. þÿ �Pansylippis Grotte. Denne saakaldte Grotte

er en Vci, der i den fjerneste Oldtid er hugget igjennem det For-
bjerg , hvis Ravn deu bircr, og forbinder Neapel mel Baia.

Over Grotten findes efter Sagnet Virgils Grav. Naar Almuen

passerer denne Grotte, korser den sig og kaster sig ned paa Kn«e

som foran Levningerne af en ub.kjcndt Helgen, saa stor er i

Italien Agtelsen for Konst og Poesi. þÿ �Ruinerne af et Eolumba-

rium (Gravsted) i den remerffe kampagne. Disse 3 Malerier af

ubekjendte Malere tilhore Thorvaldsen. þÿ �Desuden saacs en

Deel smukke Lithograxhier cg Kobbere.
þÿ �(Aarhuus Avis). Lr vink ri! Generalpostdireccionen.

Den i saa mange Forhold indgribende Virksomhed, hvorved Gene-

ralpostdireetionen, især i de sildigere Aar, har gjort sig saa for-
tjent as det Almindelige, giver grundet Haab om, at ethvert Vink
til nye Forbedringer maa vene den velkommen. Bi tillade os

derfor, paa hele Norrejyllands Vegne, at gjore opmeerksom paa en

Ubillighed, der er saa stor, at den kun behever at paaxcgcs, for at

erkjendcs, og kun at erkjendeS, for at hives. Hvem maa det ikke

rane i hoieste Grad påfaldende, at man fra viligcncegangen had
udelukket det sydlige Jylland? Hvem stoder det ikke, som et aabcn-
bart Misgreb og en virkelig Uretfærdighed tillige, at man for at

spare fire Miil og for at begunstige Assens, har tilsidesat otte

Kjobstrdcr : Middelfart, Kolding, Krederiria, B.ile, Barde, Ring-
kjobing. Horfens og Ribe, der dog tilsammen t»lle Tyve Tusinde
Indbyggere, og Alle vilde have vundet, hvis man havde ladet

Dilingeneen gaae over Middelfart og Kolding? Bi navne blot eet

Gode, men et saare rigtigt, at Brcvbcfordringen for Landets storste
Provind- derved vilde hare rundet en sikker Gang. Netop nu sy-
ncs det at r«re cl gunstigt Tidspunkt for en Forandring i det

B.staaendc, da Snoghsi er kommen i en Mands Sie, om hvem
hele hans offenlige J«rd girer Anledning til al antage, at han,
ogsaa red denne Leilighed, vilde byde kraftig Haand til at fremme
et Almccnanligzcnde , cm det end i Begyndelsen ikke vilde kunne

skec uden Opoffrelse. Det staacr nu til Generalpostdireetionen at
overveje Sagen , og vor Tillid til dens Indsigt cg Retfærdighed
lader os haabe, at det ei vil vare tinge inden en Diligeneegang
vorder etableret over kkkldvelfart, Snoghoi, veile og op i

Jylland. Fiat j

kNiseellanea. þÿ �Videnskabernes Academi i Venedig, Athe-
nxurn, har i sit Mode af Ilte Mart- udnævnt til udenlandske
kSrcsinedlcmmer Dhrr. Alex. r. Humdoldt, I)v. Tårus i

Dresden, Professor ivrsted i Kjobenhavn og Professor Farabay
i London.

lkjsbenhavns Bsrs-Tours . den 5ee April 1839. þÿ �
Hamborg 2 Md. þÿ �i vista 198. London 2 Md. . Spe-
cies 200- Specier 'olgtes til 12 Mk. - Sk. Bank - Diseonto
4 pCt. Norske Spceicssedler pr. 100 Specier þÿ �a þÿ �Rhh.
i Sedl. Svenffe Sedler pr. Rd. Rigsgjeld 47! s 47! Rbh.
Tegn 4 pCt. kongl. Obligationer uden Rente) 94! » 93 Rbd.
Sedl Vitto over 2000 pr. Stykke þÿ �þÿ�å �Sedler. Nationalbankens
Obligationer (af Laanct 4de Febr. 1820) 101! å 102 Rbd. r. S.
Ditto Ditto 101! i 102 i Sedler. 4 pki. uopsigelige Rigs-
bankobligationor 103! å 104 Rbd. t. S. 4 xEt. norsk Laa,
ved Hambro -ii Sen af 1828 101 a ioih i rede Selv. 4
pkt. nye norske Obligationer af 1834 101 å lois i Banco.
4 pkt. Ditto Ditto Ditto Ditto 101 å 101 i rede Se'r. 4
pkt. uopsigelige norske Statsobligationer þÿ �å þÿ �i Banco
3 pkt. nye danske Obligationer 72! å 72 Pd. Sterling. 4
pkt. svenffe Hnpotdek - Kasse Obligationer 99 a 99! i Banco.
þÿ�A�f�i�a�t�i�f�f�e�A�e�t�i�e�r �åþÿ �i Sedler. Bank Aeticr 77! 4 78 Rbd. Sedler.

Zdechgaarv & Aggersborg.
Bcrelmiglere.

Der kongelige Thesrer. þÿ �Jmorgen (Lovcrdag) opforcS:
þÿ ��P�r�i�n�d�s�e�naf China."

Til de vandlidre i Isslland er endvidere indkommet!
Fra N. R. 1 Rbd > þÿ ��E�nSkjcrv til de Bandlidte i Vestervig
Sogn, i Jesu R." 1 Rbd. g þÿ ��N�o�g�l�eElever i Nyboders Skaler"
7 Rbd. Sti fi, og, med de i Mandags anmeldte 4,614 Rbd. 80
si, tilsammen 4,622 Rbd. 40 fi.

Fcerdig fra Trykkeriet Fredag Estermiddag Kl. 6.

Redacteuren boer i Kokkegade Nr. 134 1ste Sal, og trisses fikkrest hjemme til Kl. 11 Form.

For dette Blad tegner man sig hen Staden -paa Hisrnet ak Adel- og G tthcrSgade, Nr. 8 i Stuen, og i Provindferne paa alle kongelige
Poftcontoirer, Prisen er qvartaliter 2 Rbd. 48 h S. og T. for indenbyes, og 3 Rbd. 8 f for udenbyes Abonnenter.

Trytt, med Hurtigpresse, i det Druimichffe Bogtrykkeri.




