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Forsendes, ifølge Dkonzel:z allernaadigst Tilladelse, med posten saavel i vanmark som , Herrngdsmmerne.

seyheds.Poft.

jobenhavn, den 29de Mai l»39.

Øm Lcrsesoreningeiis Maisest (fluttet >.
9") Trykkesriyedsselffabers forrige Skriflcomiree (K!e-

dekremmer H. P. Hansen): þÿ ��?�e�gflal gire mig den AZre at ud-

bringe en Skaal fer dcn forrige Skriflcomitee i TrykkcfrihedS-Sel-

flabet, for de Ment, hvis Kjerlighed til Frihed, til Sandhed g

giet er almindelig erkjendt og flatlel alt Landet rundt, for de

Mand, hris virksomme Decltagelse i enhver stor Begivenhed, ter

i deres BestvrelscStid har sat den cffcnligc Mening i Bcregelse,

har bragt nyt Liv i den allerede lunkne Interesse for Sclflabet,
for de Mend endelig, hris upartiske, klare, paa bestemte Facla,
paa ucmstodeligc Talstørrelser byggede Fremstilling af FinantSbc-
retningen bar et stort Krav paa Nationens crkjendtlige Taknemme-

lighed, da denne Fremstilling setter det istand til at domme rig-

t:gt cm dette største cg rigtigste Nationalaniizgende. En Skaal

for disse Mænd.''

Derefter blev affilingen følgende af Hr. ©icsbv digtede Tang:
,,,Fer ben opvoxende Slergc."

,,Da fordum Hebrons Folk brød TreldomSaaget,
Med Haab om FrihedS Eanaan,

Hvor snart blev da det frie Blik cmtaagct,
Af DrknenS hede Flyvesand?

Forjeltclsens Egne, som rinked' saa smukt, þÿ �

Laae for de sukkende Vandrere lukt!

Dog iLcr der var, som hevet dercS Blikke
Paa ny, trods Himlens Vredes-Røst :

þÿ ��A�fAlle dem, der droge ud, flal ikke
En Eneste fee FrihedS Kyst :" þÿ �

Thi Haadct sig knytlcd til Fremtidens Tarv,
Blomstreb i Børnenes hellige Arv ! þÿ �

gza! vore Børn, te flulle Hjertet lege
Z Vandringens de lange Aar!

Mens de med LmhedS Himmcl-Manna qvegc
Hvert skuffet HaabS oprevne ©aar.

Fct dem flal ren blomstre, den grønnendc Stav,
.Stande som Minde paa Forlidens Grav!

Dg flal end Zngen blandt os nyde Frugten,
Som rinker fra vort Eanaan,

Bort Blik dog henrykt hisset øiner Bugten,
Der flvnger sig om FrihedS Strand.

Det Maal, som ror Tanke all fluede kjekt,
Staaer, el Paulun for den kommende Slegtl"

Til denne Sang knyttede TrykkefrihedSsclflabets og dctS Skrift-
comitecs forrige Formand, Overlever Disen, følgende Toast: þÿ ��B�i
ville drikke en Skaal for ben oprorende Ungdom, der flyder i Beiret imcl-

lem vS som en frodig Undcrflor, men engang flal staac med sterke Stam-

mer, naar vi forlengst ere borte ; for det lille Folk, ter nu ligger
hsimme og sover efterat hare lest paa sine Leetier til imorgen cg
vere gaaer i Seng til rette Tid. Sec vi med Kjerlighcd disse mur
tre Skikkelser (for at hentyde til en stor Talers Ord), som tumle sig
cm oS i LirelS Morgenrøde, saa ville vi paa den anden Side hel-
ler ikke glemme, hvad en gammel Forsalter har sagt: at man

flyldrr Barnealderen en stor Agtelse. Del er i Børnererdeneu at

Fremtidens hemmelighedsfulde Genius allerede rører sig, og anleg-
ger Rollerne, forbereder Handlingen, som flal forestilles paa det

store VcrdcuStheater i Tider, da vi ikke lengcr ville vere til.

Det er vore Børn, som flulle arre Fecrelaudet efter oS, scm flulle
forlsette vor ©treben cg bringe vore Forhaabninger Opfyldelsen
imødez det er dem, ved hvilke vi nert og umiddelbart ere knyttede
til Fremtiden, og igjennem hvilke vi kunne leve i denne: nemlig
ved at give vore Børn en god Opdragelse. Hvad enten vi selv
formaae at tage virksom Deel i den store sedrclandfle Lirsbere-

gelse eller ri maac rare lause Tilfluerc, under alle Omstencighc-
dcr, de befordre eller indflrenke ror frie Virke« : eet er der dog,
scm ri Alle kunne gjøre og hvorpaa vi af al Magt kunne kaste
os med Forvisning om, ar vi her gribe ind paa en sikker og virk-

som Maade: det er vore BørnS Opdragelse, for at der maa vere

dygtige og kraftige Borgere i de Tider, som flulle komme. Og

fluide da Nogen iblandt os vere foranlediget ril at fette sine Børn

i Lere hos Latinerne, saa fortryde han ikke paa, om de faae noget

af þÿ ��B�a�n�n�e�r�n�e�sStivhed." De gamle Romere, som havde en her-

lig Fristat, hvis Magt naaede over dcn hele Verden og hvis Hi-
storic er fuld af de fljønneste Eremxler paa Borgerdyder, disse
Romere rare unegtelig meget þÿ ��s�t�i�v�e�"Folk 1 þÿ �Lader oS nu tømme

Glasset for den tilvorende Slegt !"

Den neste Skaal: II) Den danske Srars lLenhed brag-
tes af þÿ ��B�o�n�d�e�s�ø�n�n�e�nfra Tønderamt", Student tiis Hanien :

þÿ ��M�i�n�eHerrer! fortørnes ikke over, at ogfaa min svage og uøvede

Tunge bryder TauShedenS Baavd red denne Lcilizhcd. El Onffe,

som mere og mere har rørt sig i min Barn fra min pclitifle
Selvbevidstheds første Stund; et Onfle, som i den senere Tit

saa megtigen gjcnncmtrenger min Sjel, at det nesten opslu-

ger enhver anden Tanken, et Lnfle, som jeg er overbcviist om,
at hver god danfl Statsborger deler med mig ; et Dnfle, paa hvis
Opfyldelse intet mere og intet mindre end Danmarks Fremtids
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35« og Vcl beroer, þÿ �haaber jeg at turde frembære for ten

årede Forsamling : det Duske nemlig, at ror lille danske Slat maa

blive sorffaanet for yderligere Deling og Senderlemmelse. Men

Statens Eenhed er kun et Skyggebillede, navr Enigheden mangler.
Lader os derfor tage Erempel af Cimbrerne, hine vore kjækkc For-
fædre. De lænkede den forreste Række af deres Kjæmxer sammen
med Zernkjæder , »aar de gik Fjenden imode. Lader os ligeledes
lænke os sammen; dog ikke som hine med det kolde Zern, men

med en gjensidig Agtelses og et oprigtigt Benstabs faste og evige

Baand; ikke som hine, blot en enkelt Række, men hele Folket til

een uadflillclig Klynge, der træder Fjenden imode som med eet

uforfærdet Bryst og ferer Sværdet som med een kraftig Haand.
Men hvorledes bliver ojenstdig Agtelse bedst begrundet og oprigtigt
Benflad bedst stiftet? Derved, al vi fra Rigets sorstjellige Dele og

Egne lære hverandre bedre at fjende med alle vore Dyder og Ly-
der. Lad vor holstenske Broder kun tage Munden lidt fuld og
imellem udstede et þÿ ��D�o�n�n�e�r�r�v�e�t�t�e�r�"; vi ville ikke forstrækkes og

krybe i Skjul, men med Kraft og Værdighed træde ham imede i

sindig Tale; det er maastee godt, at han ruster lidt i os, for at

vi ikke stulle sove ind af lutter Sagtmodighed og Sindighed. Vi

ville agte hans Svmpathi for G.rmanieu, thi han er Germaner,

og han vil agte vor Sympathi for Skandinavien, thi vi ere Skan-

dinaver. To Bredre kunne jo meget godt boc sammen i eet

Huns og samvirke til eet fælles Huusvæsens Fremme, cg hver af
dem have stne Venner udenfor Dore, uden at de derfor hjemme

vchove at kives og klamres indbyrdes. Den frie Presse, hvilken,
som vi nyligen herte , en Holstener har sorstaffct os , viser vS en

herlig Bei til at stutte nærmere Bekjendlstab ved en aaben Brev-

verel, og hvad vore Bredre histovre for Tiden ikke kunne faae

trykket hjemme, det vil vi bede dem at sende over til os; vi ville

trykke det, ja, om de enste det, i deres >g t Sprog; thi vi for-
staae ogsaa Tydfl og kunne nok tale med Germanerne syd for Ei-

deren, ja syd for Elben. Dg naar vi kun ferst ere blevne bedre

bekjendte, saa tvivler jeg ikke paa, at vi ;v gjenstdig ville agte og

oprigtig elste hverandre , og med Hensyn hertil er det , at jeg op-

fordrer den ærede Forsamling til at udbringe en Skaal for rov

lille danske Stars uforkrænkelige og evige 'Senhed og

iLntghcd."
12) For Haandværksstandens tLmanelparion iZineerstjæ-

rer Frederikfen): þÿ ��M�i�n�eHerrer!" Tillade De, at ;eg proponcrer

Dem endnu en Skaal; ved en Fest, som denne, vil den ncppe

være upassende. Der er for den dansse Haandværksstands
Emancipations Dag. Denne Dag er vel endnu ikke kommen,
men vi ter vel haabe, at den heller ei er fjern. ?a, gid alle de

nedarvede Fordomme, hvoraf denne Stand vrimler og hvorved den

endnu saa gjerne hænger, snart maae vige Pladsen for den oplyste
Forstand. Gtd den snart maa fatte og forstaae, at alle de saa-
kaldte Rettigheder, hvert enk.lt Lang soger at fastholde og forbyde
Andre, kun ere ligesaamange Baand , te gjenstdig paalægge hinan-
den, Baand, der standse og gvæle den frie Udvikling af Man-

dens Talent og Bedrift; den Udvikling, den Frihed i An-

oeadelsea af stne Evner og Kræfter, uden hvilken dens Dyrk. re al-

drig blive istand til at indtage den Plads i Staten, de ber have.
Det er ikke despotiske Magtsprog, der hverken stal binde eller lese
dens Lænker. Re i! det er Standen selv, der stal afkaste Aaget.
Er Aanden forst frie, saa bliver Haanden det snart. þÿ �Den

frie, fremad stridende Haandværker leve!"

13) tin udvider Valgbarhed (Lector sviikens). þÿ ��M�i�n�e
Herrer! Den levende Begejstring , hvormed de have modtaget de

gode Lusker for Folkeraadet, navnligen med Hensyn til dets frem-
tidige Udvikling, giver mig Mod til endnu engang at hendrage
Deres Opmærksomhed paa denne Gjenstaad ved at udbringe en

Skaal for en Udvidelse af Valgbarheden ogsaa udenfor Grundejer-

nes ClaSse. Vel er jeg ikke uvidende om den Kjeadsgjerning, at

man selv i Lande, d,r i'politist Udvikling ere gaa.de langt for
for vort elstede Fædreneland , har fundet d.t rigtigt ikke blot at

indstrænke til en egen særdeles begunstiget Claese af Statene Bor-

gere den Ret at udvælge Nationens Talsmænd, men tillige at u:-

pege en endnu snevrere Kreds af Mænd og da at sige til Hine:
þÿ ��S�e�eder staae de Mænd , blandt hvilke I stulle udkaare dem,
der for Monarkens Thrvne stulle frembære Folkets Luffer, og
om Z end have en nok saa stor, en nok saa ubegrændset Tillid til

en Anden, om han end var en Solon i BiiSdom, saa tor I dog
ikke give ham Eders Stemmer, men Z stulle vælge en Mand af
denne KredS"; men saavist som de Alle med mig erkjendc, al Kyn-
dighed og Dygtighed, Frimodighed og Fædrelandskærlighed frem-
spire paa en anden Ager end den, som er indesluttet imell.m

Grofrer og Gjærder , at de hvile paa en anden Grundvold end

den som er opfort af flensborger Steen, saavist tor jeg ogsaa
være overtydet om, at de Alle med mig dele del Lnffe, at valg-
barheden maane udstrækkes ogsaa udenfor Grundejernes

Sal."

14) De dunste G.vinder (Candidat Barsoed).
Den sidste Skaal blev (efter den ogsaa dertil i forrige Aar

benyttede Sang as Hr. Siesdy) udbragt af Hr. Kchmann, og

helligedes, i det ferfie Dagstjær af den nu ftembrudte otte og
tovende Mai, under almindelig Jubel, atter Dagen og dens Be-

tydning.
Efterat Forsamlingen dernæst endnu havde bevidnet præsidiet

og Festens Digtere sin Tak, adskiltes den, og begav sig, i den

glade Stemning, Festea og de ved samme levendegjorte Vnster og

Forhaabningcr havde fremkaldt hos alle de Tilstedeværende , under

Sang og med Mustkeorpset foran sig, tilbage til Hovedstaden.
þÿ �Den 2«de Mai fejredes ogsaa iaar af Mai - Selskabet

ved en festlig Diner paa Skydebanen, der, ligesom ifjor, talte hen-
ved 200 Deeltagere. Da Professor Schouw ved Upasselighed
var bleven afholdt fra at deeltage i Præsidiet, blere hans partes
overtagne as den i Forsamlingen den 11te dennes valgte Cup«

pleanl, Professor Clausen. De vvrige 2de Præstdenter vare,
som tidligere meldt, Grosserer H. p. Hansen og EtatSraad

Hvibr.þÿ �Den fvrste Skaal rar for H. M. Mongen, udbragt
af Prof. Clausen. I dcnS Motivering fremhævede Taleren

navnligen, at Folket soger hoS fin Konge Agtelse for en frimodig
og sommelig offenlig Mening og velvillig Zmodekommen af detS

retfærdige Lnffcr, og at det ogsaa finder hvad det saaledes soger.
þÿ �I en udforlig Tale henviste dernæst Grosserer H. p. Hansen
til den i vor Tid fremherskende Stræben ester borgerlig Frihed og

til det Forhold, hvori Etænderinstitutionens Indstiftelse staser til

Almeenaandens Fr.mspiren ogsaa hos os, og idet han berorte,
hvorledes denne Indretning endnu lod meget tilbage at onfle, ud-

talte han den Fortrostning, at naar kun den rette eendrægtige og.

frimodige Borgeraand gjennemtrængte hele Statssamfundet , en

saadan Udviklings Frugter heller ikke vilde udeblive, hvorpaa han
udbragte en Skaal for Stænderinstitutionen. þÿ �Begge disse fvrste
Toaster blere indledede med Sange. þÿ �Derefter reistc Bankdiree-

teur Hvidt sig og sagde, at naar Folket med Glæde dvæler ved

vor Konges lange, fljæbnesvangre Regering, saa vender Haadet sig
med Begejstring til den Fyrste, hvcmThronen engang skal tilfalde.



585

At Prints Christian, naar han engang blev Konge, vilde gjere

Alt for at fremme Landets materielle ZntcrcSser, derfor borgede
den Zver og Opmærksomhed, han ffjænkede ethvert aimcennyttigt
Anliggende, og hvormed han stedse havde fulgt alle de store Frem-
stridt, Industrien i ror Tid har gjort, især ved Raturridenffa-
derneS overordentlige Udvikling, ligesom Haas Indsigt i og Kjærlig-

hed til Konst eg Videnstab gave Forvisning cm, at ogsaa Ratio-

nenS heiere ZntcrcSser i ham vilde finde en nidkjær og indsigts-
fuld Beffylter. Men navnligen vilde den videre Udvikling as den

Institution, hriS Indstiftelse idag festedes , ikke kunne nedlægges
i bedre .pander end i len Mands, der har ffjænket et hoitelstet
Broderfolk den beromle Forfatning, som har begrundet dette Folks

Lykke, ven Phrase , at det danste Folk ikke stulde rare modent

til en sterre Frihed, vilde aldrig kunne finde Zndgang hos en

Fyrste, der pludselig og uforberedt havde givet Norge denne Fri-
hed i fin fuldeste Udstrækning, uagtet Norge i aandiz og borgerlig

Udvikling ikke stod holere end Danmark, og nu derhos havde

Erfaringens Vidnesbyrd for, al denne Forfatning væsenligen kun

har. daaret gode Frugter. þÿ �Esterat saaledeS Prints Chri-
stians Staal under lydelige Bifaldsraad rar bleven drukket, ud-

vragte Prof. Clausen en Toast for Fædrelandet, hvori han ind-

befattede det Onffe, a: Vilcnstab og Konst, Handel og Industri
maatle opnaae den storst mulige Flor; at Danmarks Grændser

maatle rare fikkrede, detS Navn agtet, dets Borgere frie og lykke-

lige. þÿ �Berrel Thorvaldsen, ter biraancde Festen, blev ter-

paa hilset med en Sang, hvortil EtatSraad Hvidt knyttede de

varmeste Dnflcr, ikke for den ridtberemte Konstner, men

fer Danmarks elstelige Son, hver danst Mands kjærlige Broder.
þÿ �De xaistolgcnde Skaaler rare af Hr.H. p. Hunsen for denof-
senltge Mening og af Directeur Dunyseldr for Associations-
aanden, hvvrxaa HsicsteretSatrocal Suldberg til den nysnævnte

Skaal for ten offenlige Mening þÿ �for den vel usynlige, men ter-

for ikke miutre uimodstaaclige Magt, som beherffer ten ciriliserede

Verden og for hvilken Alle, hvor heit de end staae, dog maae bole

sig, þÿ �knyttede en Tcast for dennes Organ, den frie presse,
der stedse har dannet let stærkeste Bolværk imod enhver Uretsær-

dighed og Undertrykkelse og gjenncm hvilken del sorncmmeligen
er, at den offenlige Mening beherffer Verden þÿ �en Toast for en

sri og uafhængig presse i Danmark. þÿ �Gross. Topp ytlredc,
at naar kun Eendrægtighed, Frisindethcd og Djærvhed Irrer i Bor-

gcrncS Daad og Tale, la vil den statsborgerlige Friheds Morgen-

gry ogsaa cpgaae over Danmark, hvorfor han udbragte en skaal

for de Mamt , der i og udenfor de fire Stænderforsamlinger red

Tale og Skrift have bidraget til at Stænterinstilul ionen har flaaet
faste Redder i oplyste Borgeres Hjerter. þÿ �Paster Sad fandt
del noget eenstdigt, naar man blot vilde tale om Ståender og

Presse, og at man derfor vist ikke vilde finde det underligt, naar

en Mand, der þÿ ��g�j�o�r�d�eProfession af Besindighed" og der regnede

fig til þÿ ��j�u�s�t�e�-�i�o�i�l�i�v�u- Folkene" vilde sogi at tilvciebringe den

rette Alfidighed, ved ogsaa at minde om de Raadgivere, Kongen
havde red Siden af Stsender og Presse. For disse Mongens
Raadgivere udbragte han de bedste Onffcr, idet han blandt

Andet navnligen haabede, at de aldrig vilde tilraade at give
som Raade, hvad der tilkom som Ret. þÿ �Professor Da-

vid udbragte en Ekaal for de Frygtsomme, hvorved han,
for at untgaae Mislytning, ftrar bemærkede, at han dermed

ikke meenlc de Fraveerentc, hvor mange Frygtsomme der end vare

iblandt d.m j men de Frygtsomme, som her vare tilstede, de, som
lrozte for þÿ ��h�v�o�r�l�e�d�e�sder ffal gaae vore 2rcm, om end

Alr haenger sammen, saalænge vi leve." At det hænger
sammen, det fantt Taleren uimodsigeligt, men han fandt ogsaa
at dette kun er en ringe RoeS, thi en Stat, der ikke haenger kam-

men, er ikke bedre at leve i, end en Bogn, der falder fra hinan-
den, er at kjorc i, eller en Kniv, der falder fra hinanden og som
salig Baggesen hcnregnetc til Knive uden Skaft og uden Blad,
er til at ffoere med. Taleren kunde imidlertid ikke rose noget

ubetinget, ikke engang Frygtsomheden, men kun den Frygtsomhed,
der tor veerc sig selv dekjcndt, der er forenet med saa meget Mod,
som der horer til frit cg lydeligt at udtal-, at og hvad man fryg-
ter for, og som, medens vi endnu leve, so- ger for, at det ikke

blot haenger sammen saalænge, men ogsaa arbeidcr for, at vore

Born kunne faae det godt. De Frygtsomme, som havde Mod til

klart at udtale dette, havde meget forud for alle dem, som vare

saa frygtsomme, at de ikke engang turde redstaac dercS Frygt, og

derfor udbragte han en Skaal for de modige Frygtsomme. þÿ �

Esterat Bagermester Sager havde bemaerket, at hvis ri havde
Grund til at frygte for, hvorledes det ffulde gaae vare Bors, kan rar

det vor egen Skyld, da det stod i vor egen Magt, at berede dem

en flkkrct og lykkelig Fremtid, naar vi, i Stedet for at tale om

vor Frygt, kun arbejdede for at g-rre denne ugrundet þÿ �og derfor

havde udbragt en Skaal kar at Folket selv vilde arbcide xaa at

blive stærk! og kraftfuldt , tog Prof. David alter Orket, for al

fortælle en lille Historie, som derved rar falden ham ind, nemlig
en Strid, der engang havde været mellem tvende Personer om,
enten det rar Hestene eller Seleteiet, der trak Vognen, idet den

Ene havde paastaaet, at Hestene alene, len Anden at Sclelolct

alene ikke vilde bringe Vognen af Stedet. Begge havde heri Ret, og

Taleren vilde derfor holde xaa, at baade Hestene og Seleteiet rare

nedvendige. Vognen er Staten, Hestene Folket, Seleteiet Insti-
tutioncrne, og saa enig han selv rar i, at Folket burde være

stærkt, saa enig haabede han, at man med ham vilde være i, at

der til Kraftens rette Anvendelse herte god«, stærke og frie In-
stirunoner. Paa saadanne udbragte han derfor en Toast. þÿ �

Hoicstcrctsadvccat Salicarh mindede om, ar Stændcrinstituticnen
var bleren lignet red en frodig Plante, som Kongen havde plan-
tet i Danmarks Have; han vilde blive i Lignelsen, og foreslog en

Skaal for de tvende elffclige og udmærkede Gartnere, som baade i

RocSkilde og Viborg havde fredet om Planten, þÿ �et Længe leve

for Anders Sandoe Orsted og Joachim Frederik Schourv.
þÿ �Grosserer Meinert udbragte derpaa en Skaal for Bonde-

standen. For St> Aar siden havde vore Fædre anfect Stavns-

daanlelS Losning for saa stort et Bærk, at de til dels Zhukom-
mclse havde reist en Mindestotte; men nu vare vi komne saa vidt,
at Bonden rar kommen til ar raadffaac blandt Landets Udvalgte.
Dette rar et stort og glædeligt Fremffridt, og vilde endmerc vorde

det naar Bonden forst tydelizcn lærer al indsee, at xaa ham be-

roer Statens Styrke; at hans Stand er den sorste i Danmark.
þÿ �Esterat Prof. Clausen havde udbragt en Toast for dem, der

havde ffrevcr Sangene, sagde Grosserer Meinert, at det ikke faae
saa ilde ud med Lovgivningen heri Landet og at man ikke ffulde

xaasige Fru Zustitia, at hendes Bægtffaal ikke er justeret, eller al

hun i Regelen forer Sværdet forgjæres ; men at der dog gaves

Forbrydelser, som Lovene ikke kunde straffe, og at det derfor vilde

see ilde ud med den sande Retfærdighed , dersom der ikke gaves

En, som talcde, hvor Loren tier, en Overdommer over alle Dom-

mere: den offenlige Sremme. Den taler naar Stormanden,

trodsende xaa sine Eonnectioner og xaa sin særegne Stilling , har

forfulgt sine Undergivne; den taler, naar Rigmanden, stolende
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p,a krænkede Frænders Docrbærclse, fljændigcn har misbrugt toeres

Tillid i ten taler, naar Skribenten har solgt fin AZre oz , trert-

imod b.dre Overbcriisniag, har smigret Alt det som er iBclten oz
rofi hrad Daddel er værd. Den straffer Forbrydelser, men den

gier endnu meget mere: den forebygger andre , den foranlediger,
at mangen en ond Daad ikke seer Dagens Los, at len gvæles i

Fedselen. Taleren enffedc dersor, at den offenlige Slemme aldrig
maatte forstumme, at den altid maalte lyde saa tvdeligt og djærvt

som retsaerdigt.þÿ �Grosj. Gaven riede ogsaa udbringe cn Skaal, men

torde ikke komme frem dermed, uden isorrcien at hare bedet Forsamlingen
ikke -t blid- forstrækket. nemlig cn Skaal for dot unge -Dan-

mark, som hårde dragt et nyt og fristere Lir ind i det gamle
Danmarks noget træge Gang. D;N stormende Jubel, hvormed
denne Skaal ovtoges, viste at Forsamlingen ganske ikke rar bange

for at drikke cn Skaal for det unge Danmark. þÿ �Derefter rejste

Kjsbendarns lste Deputerede, Bankdircetcur Bang fig og ud-

bragte cn Skaal for Festens prarstdencer, hrorpea Forsamlingen
adstiltcs, efterår have sunget den bidcst konstante Slutningsrise og

udbragt et Hurra for Konge og Fædreland. þÿ �Af de ovenfor
nævnte nye Sange hidsætte vi felger.de, hvormed Skaalen for
Steendcrinstitutioncn indlededes :

þÿ ��B�o�rTid er s.ov, vor Tid er soag,
þÿ �Saa led den gamle Klage þÿ �

Dg kun et sanke æreizt Krag
Er hvad ri har tilbage.
Hvor er ror Roes ti lives, tillands
Ak, kun i gamie Skrifter
Dg Lldtidsnster Voer cn Glands
At Fædrenes Bedrifter."

Dg travlt man gror m.d rastlos Flid
I muldne Kjæmprvolde,
At læse Did tids Heltest
Af rustne Sværd og Skjolde
De gamle Skatte tog man frem,
Del Svundne og det Dede, þÿ �

Som viste man til Trvst med dem
Paa Nutids Armod bvde.

D tomme Klage tomme Færd !

Rei, flyd ei Skyld paa Tiden !
Den er et flarpt, et slebent Sværd,
Som seircr let i Striden;
Men har I det i Skeden holdt,
Hvi vil I selv da klage,
At ei det rammer fuldt saa stolt
Som i de gamle Dage,

Hcel andre Skatte har vort Land,
Det folte Kongen længe,
End dem, som daarligt smuldre kan
Alt under Hvi og Vænge.
Ja Tankens Ild og Ordets Rraft,
Sce det er vore Skatte, þÿ �

Lg intet rustent Landseflaft
Dem mægter at erstatte.

Dg Budet gik saa ridt omkring
Til Slot og straatakt Hytte,
Da samleo Danflcn sig paa Thing
Til Landets Tarv og Ngttc;

Dg Drdet klang, som naar en Fugl
I Lundens dunkle Gange
Udsender fra sin Redes Skjul
End aldrig herte Sange.

Da selte Danflen stolt og glad.
At ogsaa han har levet,
Dg at hver Tid er kun et Blad,
Et rcent, et ubcflrevet.
Dm den flal svinde sporlest, om
Den fcoit flal hærret blive.
Beroer kun paa te Skrifttræk, som
Bi selv xaa Bladet flrive.

H. P. H-lst.

þÿ �Mod Redacteuren af þÿ ��J�y�l�l�a�n�d�s�p�o�s�t�e�n�"�,T. G. Tlausen.
er ved Middelsom-Svatcrlyng Herreders Ret afsagt svigende Dom:

þÿ ��R�e�d�a�e�t�c�u�r�e�nas Jyllandsposten, Exam. j»r. Clausen, ber

sot den upassende Fremstilling , han har givet i bemeldte Blads

Nr. 23 for 1833, betitlet: þÿ ��B�i�d�r�a�gtil en Skildring af Na

tional-Aanecn i Danmark" bvde til Aiborg Amts Fattigkasse
100 Rbd. i Svlv og være Eensur undergiven i 1 Aar. Saa

betaler han vg alle af Sagen flydende Dmkostninger, og
derunder i Solarium til Actdr, Landoverretsprocurator Je-
spersen, 30 Rbd. og til Defensor, Krigsraad, LandSovcrrcts-

rrocurator Deigaard 23 Rbd. Selv. At efterkomme under

Adfærd efter Loren."
Den nævnte Artikel, der i sin Tid er udkommen uhindret fra
vedkommende E.nsorS Side, indeholder en Fremstilling af en

Scene, der forefaldt i Viborg Domkirke d. 21 Mai red den Guds

tjeneste, hvormed Stænderforsamlingen i Wiborg forrige Aar blev

aabnct og hvorved, efter den derom i Jyllandsposten givne Frem-
stilling, en Deel af Folket, der uden Zndfigclfe fra Vedkommendes
Side havde placeret fig vaa Kirkegulvet, blev med Magt treven ud

as Kirken.

þÿ �Lands-Drer- samt Hof- og Stads-Rets-Assessor Doctoc

juris Tavl Frederik STorrnatin er udnævnt til Birkedommer og
Ikrioer samt Politimester i Kjobenhavns Amts Rytterdistrict;
nordre Birk. þÿ �Kammerjunker og Assessor Sesrg Albrichr
ikfioessed, Skifteforralter og Skifteflriver i Ehristiansstæd i Vest-
indies er udnævnt til Borgermester, Byfoged og Auctionsdirecteuc
i Randers. þÿ �Dvcrauditeur ved andet jydfle Jnfantcri-Regiment,
Eiceutistuz juria Christian Poulsen Norbom perersen er
udnævnt til Borgermester, Byfoged, By- og Raadstuflriver i

Holbek.

Der ksngeltge Thearer. þÿ �Jmorgen (Torsdag) opsvres :
þÿ ��S�a�r�a�.�"

Færdig fra Trykkeriet Dasdag Eftermiddag Kl. S.

Københavnspostens Eontoir, Vimmeiflaftet Nr. 138, 2den Sal, er aadcnt hrcr Formiddag fra Kl. 8 til il.

For dette Blad tegner man sig heri Staden paa Hjvrnct af Adel- og Gothersgade, Nr. 8 i Stuen, og i Prorindserne paa alle kongeligePostcontoirer ; Prisen er avarlaliter 2 Rbd. 48 j> S. og T. for iudenbves, vg 3 Rbd. 8 si for udenbyes Abonnenter.

Trykt, med Hurtigpresse, i det Bninnichffe Bogtrykkeri.




