Den til Forsendelse »>rd de
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og
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Udgivet og Erlagt af Vrodrene Perling.

M I »2
J udenlandet Efterretninger.
Kjobenhavu, den 8de August.
KjobenhnvnS Vvrgcrreprcrsentanter.
Mede den GU August 1840.
Med Hensyn til det Arbcide, en afEommvvenS
Embeds mænd har havt i Ar, ledning afde i April
Maaned d. A. stedfundne Borgerrepræsentant«
V»lg, havde Magistraten formeent, at der maotle til«
lomme ham en ertreordinair Godtgjorelse derfor.
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Loverdagcn den
Efter et denne Erklæring er bleven indsendt,
harEominuualbestyrelsen erhvervet Betænkning i Sagen
fra det Kongelige Academie for de stønne Kunster,

»elfe.
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Avcrtrsscments- Trdcrrde.

IMrtMTf

iKebijjtrct

A., at srewsættc endeel Be«
I mærkninger betroeffcnde den FremgangSmaade,
der formeentligen bor folge« ved Udforelfen
. afBygvingSarbeidet for Mufaret, for at fikkre
'iVygulvgeu deu fornodne Soliditet. Eiter at
id« famlede Ecmunalbcstyrelse havde vedtaget i Anled«
niog heiaf at indhente Bygmesterens, BygviiigSinspccteur
BindeSbollS Erklæring, og denne var indloden, samt
!Eagen i det Hele derefter tilstillet Kunstakademiet, og
ltettcS Betænkning derover erhvervet, har Borgerreproc«
fundet sig foranlediget til at tilskrive sine
evutionen
delegerede i BygvingScoinmissioncn for Musæet. Bor«
ztrnnræsevtanternc Eapitain og Muurmester Sibbern
N. Lund saaledeS:
vg GceSserer aI.
t
þÿ Efter Forsamlingen i sin Tid havde modtaget
Hr. Eopitaiu og Muurmester SibbernS Skrivelse af
lOfce MartS d. A. betroesseude den FremgangSmaade,
der formeentligen bor folgrS ved Udførelsen af Byg«
uivgSarbeidct for det Thorvalds, nste Mufcrum for at
lire Bygningen den fornodne Soliditet, have vi
bragt Sagen til Behandling af den samlede Evinmu«
nalbeflyrelfe, efter hvis Beflutning den i Overeeutstemmrife med allerhoiefie Ncfolulion af IZde Novbr.
f. A. nedsatte BygningScommiSfion for Museet der«
kftrr er bleven anmodet om at indhente og tilstille
kommunalbestyrelsen en uoiagtig Erklæring fra Byg«
luugsinspectrur BindeSboll avgaaende fornævnte Gkri«
l dateret

10de MartS d.

ven

þÿ
Under

22de Juni sicsil. har det b,h.>g»t Hans

Majestæt alleruaad.gst at anerkjende som de forenede
amerikanske StaterS definitivt udnævnte Eoniul i Kjobenhavn og de oori'ge danste Stæder, som ligge nær«
mere »ed

København end ved

nogcu anden

amerikansk

EoosulS Opholdssted » Danmark, Grosserer EbarleS F.
Ryan, som dertil u,i interim har været bestikket og
som faadan anerkjeudt fra 18»e J-nurr d. A.
þÿ
Jgaar Eftermiddag Kl. G ankom her paa Rbeden
Cadet-Cvrvctten þÿ Flora",under Eommando >,f Eapt. C.
Paludan, Ridd. af Dbr. Corvettev kommer fra St.
Petersborg.
Kttustfvreninsten. I disse Dage er i Locoket udstillet: Jtalienste Bondcr af K u chler; En græs? Skomager afNorbye; Romere, der Fesimaanedcn (October) »ende hjem fra et Osterie udenfor Byen , af
Marstraud; Parti, i Jægersborg Dyrehave af Kjær«
fchou; Et Sesiylke af Melby og Thorvaldsen sit
Atelier af F. Richardt jun. Disse tvende sidste Stykker tichore EonfercvtSeaad Thorvaldsen.

»'

NoeSkildste Stænder.

Næringsfrihed henhører,
som bikjendt. til Tidens meget omtvistcd, SporgSmaal. Af
Hensyn hertil undlade vi ,kk, at gjengive her, bvad der af
EtaiSraad StenfeldtS fra Eommittee-Behandling med 35

Slemmer imod 2l afvist, Forslag, sigtende til en Revision asdvvgivningen onriliæringSdriftentvanmark, saavelsvin af E o >» mis sar i i derimod fremsatte Vemærkninger turd, læseS med almeen JnttitSse.
Forslaget indlroedeS saaleteS: Det herer uoaatvivleltgen til in af M.nncsteiS vaseniligsie og fuidkomn, Retiighe«

gaaeligt fornodent »»»»Hensyn til de>» Evntrol, der fra Told»æseNitS Side bor fores med Manufacturvarerne.
3) Hvor intrt HandelSlaug trin, rer, bortfalder dcn hiriil
ai.ldende Forpligtelse, at hav, ijent » 3 »ar svin Karl, for
drn, der vil etablere sig som Kiovmand.
4) En Revision af de i enkelte Kjodstæder tlistrrcnde HandelSlaugS Artikler maatte foretages, fer at rn Forandring
med dl-se kunde skee, rsærdeleShrd med Hensyn !il te »u be>
sttmie Drenge- og Svend, aar, ligesom og i»«d d>» befalede
Eramen. sa åledes at de Betkommende, dcr paa andre navngivne Maadrr beviste dercS Duclighid, kunde fritages for at
underkast, sig Eramen Vtd Langet, vg for i det Hele al for-

-

brrede diSseS Ophævelse.
It. Haandvæzker og antcn Industri.

I ) Ogsaa e» Revision af de i de soistlelliqe Kiobstædrr
erister.ude Haaudværkslaug burde stee, for at d. st.irpe G' ænssir mellem det Arbeide, som borer til forsti, llige Laug, kunde
ophæves, »g flere brflægtide Laug kunde forenes, og det tindcr d«se horende Ardcid, blive fall»s kor samtlige Mest. re
i de saaleteS forenede Laug.
2) dit der for hvert enkelt Laug. og navulig-n for de »n«
der sorrige Nnnirr omhandlede forrnede Lang, fastsættes
forsti, llige Mesterstukkrr, imellem hvilke de, der ville indtræde
i Langet, kunne vælge, og at der vaa hvert Steo udnævnes
en Eoiilinission af Sagkyndige, iildccls uden for Lauget, til
at bcdonime Mrsterstykkcrnr , »g endeligen at i enkel« Tilfælde, hvor B.dtominend.S Duelighed paa anden tilfredsstillcnde Maade er godtgjort, disse kunne fritages for at g>or,

Mesterstykke.

3j Al det maa staae Enhver frit for, udcn at lade sig indstrive >»»» Dreng og Svrnv, og uden at gjore Svendt stykke,
.u indlemmrs i Langet, efter at have giort det brfalrde M,.

sterftykke.

l»40.

Angust.

tilligemed en Erklæring fra Academie« bygningssyu«
dige Medlemmer, hvoraf ri finde, at disse i det Væ» der, at kunne inden for RetSsphæren anvende sine Eoncr og
srvtlige give de af Capitainen fremfort« Anker og Kræsier paa hvilken Maade han »laaire sinde meest hrnirgisBemærkninger Medhold.
luæSsig for at erhverve sig divetS Elover. Retfærdighed tyhaandihæoes i denne RetIdet vi herhoS fremsende Afskrift h.rrf samt as deu der derfor atog, at Staivborgcren
enhver tilstedes dcn stsrst mulige Næringsfrihed.
dermed fulgte Erklæring, stnlde vi ikke undlade, efter den tighed og
i politistc Hensne hor Regjeringlrue finde rn OpforAnledning det i Sagen Passerede dertil giver , at Ogsaa
herut. Thi det er kun under Frchedeno Bestyttelse at
drtnq
have de Herrer, som Forsamlingens Delegerede i Byg« Industrien kan udvikle sig og fremstribc »seer enhver ZidS
for Princr'petS Skyld
Heri havde atBorgerrepræsentsnterne
uingScommiSsiouen for det Thorvaldfenste Musæum. Fordring, haade Consnmenter og Peoducenier »yde Elvdi af
kunne være evige, hviSaarsag Magistraten
ikke fundet
anmodede om uopholdelig vaa Forså ni lingeri S ru udvidet borgerlig Virksomhed. Ved Forogeisen af ProOvantitel blive disse bedre Kjob, Ajsætuiagen dit«
pzavy havde bragt Sagen under Ventilation. Resul« - Vegne i BygningScom missionen at nedlægge ducterncS
ver storre, og et ftorre Antal af Individer saae Adgang til
i
tatet af SagenS fornyede Behandling BorgerrepræseaProtest imod Bygningsarbejdets Fortsæt« at nyde de bivetS Goder, som ellers kun vilde være den Fortatiouev fremgaacr af vcdevsta-cudt Brev til Magistraten:
indtil et til den endelige Udforelse muende forbeholdne. Rationalvelstanden foroges paa dnine
telse,
Maade, og ved er at lægge Hindringer i Beten for Nogen,
þÿ Esteratvi under 7de Mai d. A. havte udtalt vor
skikket Project med til Ho rende D eta ilt eg« der
den
i
lovlig Maade vel ernære sig , modarbeideS Paupe«
Skriv,
Magistratens behags.
Anskuelse angaaevde
»inger og Beregninger er bleven indgivet riSmepaa, dette
Nationernes Bel truende Onde, som mere og
ttl
Can«
omhandlede
Godtgjorelfe
af 1ste noestforhen
og af rette Vedkommende antaget, samt at mere rciser Hovedet i Beirct. Trangen til Næringe frihed
celliraad Hslmer for hans Arbcide i Anledning af
sig tydeligen; det cr kuu
give BygningScom missionen trillende, at f»leS hoS alle Nationer o«' udtaler om
de i afvigte April Maaned foretagne Borgerreproe«
formeentltg erhvervede
pi finde oS foranledigede til ci alevc at EuSstdightd or miSforstaaet Begreb
der
modsæt«
,
ilg rn forandret
f.
under
17de
Rettigheders
ttklæiikelighrd
M.
har
opMagistraten
senkantvalg,
glore alle Vedkommende personlig ansvar- TingeurS Orden, det er imidlertid vist, at r Tidernes i!ob,
fordret eS til paony at tcge denne Sag i Overvejelse
lige for en mulig Tilsidesættelse af denne t.', med Hensyn tit Næringedrivten, Grundsætningir fulgtes,
og deSaarfag mrddeelt oS endeel Oplysninger, hvoraf
Protest, men og at reservere EvmmuneuS stridende baade mod Ret og »en sunde Politik, da Regjcrin«
iblandt Andet fremgaaer, at Magistraten, da deu
Rct med Hensyn til detAnsvar, som maatte gcrnc paatoge dem et stadeligt og al Fremstnden hæmmende
over llndcrsaatternro peivatc Birken ,
opfordrede Eancelliraad Hvlmer til at udfore det be«
være en Folge af den Maade, hvorpaa Ar« Overformynderstad
mange Forhold i Henhold dertil have grundfæstet sig. Ve«
rsrtc Arbejde, havde giret ham þÿ enalmindelig For«
b tid et allerede er paabegyndt.
grever om, bvad der med Hensyn til Næringsfrihed maa anhaabnivg om Betaling eller Godtgjorelse for HanS
Om fornævnte Anmodnings Efterkommelfe forvente sees som Ret, have ved Vanen i flere Retninger uddannet sig
vaa en Maade, at Mange anset d,t nu for retsstridigt, som
Aosircrngelfe." Uagtet vi ingenlunde kunne trtjende,
vi Forsamlingen mcddeelt Underretning."
at Magistraten har været befvirt til et give den be« Denne Skrivelse kommuniceredes Magistraten i>, extenso. ri stemmer overeenS dermed. Det vilde derfor væ-, detænkr«
ligt plubseligen at bring. Lovgivningen om Næringsfriheden
nævnte Tommunevt Embet Smand en faadan Forheab«
þÿ
Eieren af Kalkbrændrrlet ,.Ny Oster S! llfab.it" \«.i
d»t
, hvorpaa samme upaalvivlkl gen bor
»i
med
Hensyn til ditte Ar« her ved Stadeu, Capitaia og Muurmester Sr'obcru havde staae, og Siandvunkt
»iug, og omeudfljvndt
en for voldsom Indgriben vilde bevirke en ForstyrbeieeS Natur ncrre en Ausinelfe, der er aldeles forfljellig
der i d«t ministe for enTrrlang vilde
indgivet en allerundanigst Au øgning om Privilegium relle i det Vrflaaente,
Man b»r derfor, me» stadigt Hensyn til at
fra den, som herom er udtalt af de af M-gistratenS paa i Forbindelse med nysnævnte Fabrik at anlægge cg virke stadeligi.
NærinaSfrlhrd, ved sorbereoende Lteidt
Medlemmer, som have havt Sæde i den ester Anord« drive en Fabrik for ramponerede Eemcuter og opnaae ensofuldkommen
e at arbeide til Maalct, »d»n dog paa den angradtiiS
1840
10
i
S
ningen af 1ste Januar
Anledning af hydreulifke Kalke, samt om en for Ost'fcen« mrd den Srcc at være alt for ængstelig ved at rere ved det Ve«
Valgene nedsatte Committce, at nemlig de under Ma« Undtagelse af Bornholm gjældende Eneret for dette staacnde. Hvad der hoS oS rr g»ældtnte med Hensyn til Nægistrate« sorterende Embedsmand ikke ligefrem stalde Anlæg i 8 Aar, hvilken Ansogning derefter er kom« ringslevgivuingen, svarer i flere og væsentlige Henseendec et
kunne paalorgges at arbeid« for en faadan Committee, men til Borgerrepræsentanternes Erklæring. Da An« i>l det Eulturtrtn, hvorpaa Natio»,n for Tiden staacr, og
Forandring er unægtelig nødvendig. Det er disse Brfaa have vi dog troet i Betragtning af, at Magi« lægets Nytte er ioinefaldende, fandt Man rel at maatie en
ter tave foranlediget mig i il at fremkomme med
tragtninger,
sirat, n idetmindste ha? givet Eancelliraad Hvlmer Haab anbefale Privilegiets Meddelelse, forfaavidt Privilegium »ærvæeende Forestilling om ,n Reform
i den omhandl.de De»l
om en rrtraordinair Godtgørelse, at burde give vort overhovedet mastle være fornodent. Men da der hser« af Lovgivningen navn'.igrn hvad Ajobstæderne angaacr, som
j.'fl ina.r underkaste deu ærede Forsamlings nærmere Over«
Samtykke til, at det vakte Haab bliver opfyldt, uden krm er Tale cm nogen ny Opfindelse, som kunde behove veielse.
at vi derfor have forandret vor tidligere Anstuelse
Opmuntring og Beskyttelse, eller vil udkordreS særdeles
Efter dernæst al hove gi» »nemgaaet de bcstaaende Hovet
om, hvad der i dette Tilfælde vilde have vårret prin« kostbare Forøg, som kunde befrygtes tilbageholdte, naar regler
for Næringsdrift, foreslog Proponenten solgendc for
oprigtigt. Idet vi ikke undlade herom at under« Monopol blev nægtet, eller overhovedet fyncS et være beredende Skridt
i den omhandlede Henseende:
rette den arrede Magistrat, tilse ie vi, at vi antage,
Forfaavidt
angaaev:
anden
særegen
faadan
Omstændighed
som
tilsted,,
A. HandelSdrift.
at den Gratificeticn, hvortil vi give vort Samtykke, nogen
ester Forsamlingens Anstuelser alene kunde retfærdig«
1.) Enhver maa kunne vinde Bvrgcrstab som E>ro«ha»dt»r,
passende er at bestemme til 200 Rbd."
et udelukkende Privilegium, fandt Man ikke at uden at man affordrer dam nogrt Bevirs om HanS FormuesSom Delegeret fra Borgerrepræsentanterne i Byg« gøre
kunne tr'lraade Meddelelsen af den ausvgte tilstand og uden at ban stal være forpligtet »il at gjare noget
Museum havde Eneret.
Indskud i Statskassen, hvrlken Afgift ogsaa maatic borisalde
f»i«gScommi«sisvea for det Thorvaldsens??
for oe» Fremmede, der vild, ctablerc sig som Detailhandler.
Capitaiv og Muurmester Sibbern suadrt sig for«
(?omniittcen for Offentligstjorelse,, af .Kjeb-n1) Forpligtelsen for Detailhandlere til at holde aaben
havns Borgerrcpr aescntantcrs Forhandlinger, Boutik
aolediget til i en Skrivelse til Borgerrepræsentanterne,
bor ophore, uden forfaavidt dctte maatte ansres »undSde August ihio.

af W. V Nnlhnnspn.

4) At det, i t et mindst, » visse nærmere bestrmmende Laug,
maatte staae Mesterne frit for at anvende til HaandværkSarbeide ogsaa Personer udenfor Langet.
.">) At enhver LaugSmcster maa have Ret til at ardeide
tillige i enhver anden Profession, dvori der er er nog't Laug
paa Strdet, »ren at aiore not Provestpkke, eller erhverve
i'ærstilt EonrcSsion dertil, naar han kun anmelder det for
Odrighcdrn, for at kunne sættes i Skat eft.r sin R»ri»>lSdrist, hvilken Rct ogsaa maa tilst-deS enhver anden Haand«
værker, der ri horrr til noget Laug.
6) Det Mester- rllcr Provcstxtke, som En har gjort paa
et Sted, maa berettige ham til at nedsætte sig paa ethv,rt
andet Sted, uden ct han stal ansreS forpligtet forst at have
været etableret visse Aar paa hiinl Sted, dog at Laugrnk
indtil Videre forbeholdes Ret til at fordre, at den, der vir
optages i famlnr, stal have gjort Mesterstykke i et Laug af
samme Profession, d>r borer tildel, hvori han vil indlemmes.
7) Det maa staae Enhver frit fyr, baade paa Landet og

speciel Eonceosion

Kjobstæderne. uden

at

anlægge Manufao-

Hi

Ir.! Il1

til Produktet udfordres
Arbejde, horende til de errsterende Laug i A>»hstædrrne, kunde
dertil ventes EoneeSsioner, u»d«r Bilkaar, som nærm, re de«
stemmes i en almindelig Lov.
Til d.t anforieForflag fl»t«d, sig sola«ndeAtiring,r aEkatSturcr og

Fabriker,

og

raad Stenfeldt:
da sremstaaer jeg

fersaavidt

der

uViiH,

Naar ieg taler Næringssrihedrns Sag,

som Talsmand sor

de mange

Tusinder,

der

Ville srge Erhverv ved ?irl«0ive, men ikke have Tilladrlse der«
til, der opsordr>S til at være flHttge, men ikke saae Lov der«
til; svin Talemand for de mange Tusindrr. der have et ret«
sardigt Krav vaa at kunne scrstaff, sig LioeiS Godne, uren
fee sig dem brrovede, foret de fordyres ved en unaturlig
Tingenes Orden ; ja som Talsmand for.de mange Tusind r.
der ans« Næringsfrihedens Bruner for deres Modst indere,
fordi de ci rrkjrnde, at det er kun »ndir Frihedens Bestvltelrr
at Industrien fremmeS og udvikles til væsentligt tstavii sor
den Produrerindc srlv. Det gaaer imidtertid her fem ikke
sjrldcnt i andre LivctS Forhold: man onffer Friheden, m,»
kommer h«'n, raddtS man ror den lelporationsaand h,,o»r
B'itket,
mange Anliggender bedmnMeS ensidigt, svin
burde have værct opfattede fra Alsidighedens Standpunkt:
tort Eorporationsaanden fortrænger Almrenaanden. Men
efter min Overdeviisning rr drt »ust e>» af de væsentligste
Fordele af en Fotkerrpræseniion, at nyeLdecr, fremkaldte
ved TidSaanden og den sremstrideiide OpIpSning, underkastes
en omhyggelig Droftelf«, faa at de, klandr og in rnrde.
gjennemtrænge FolkctS Bevtrsthrd. og faalcdeS paa en gavnlig Maade virke paa den vffrntligc Mening , hvorved atter
Regjeringkn kan f ae Le.ligb.d lil at overtyde sig om. al
! ny? folkelige Institution« med H ld lade sig iværksætte. DiSle
ic ra.r nærvær. ,e
B«lragt»iu,,»r cre i hei irad
Sug. Der kun saalcvcS itke be, være Tale om at forelægge
trtaillerct Forslug til en ny Rærl«gSiov,.tvning, men de>
lommer an vaa, at del af Folkets Rrpræsiulantcr nrtatlc-.
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at Trangen til den storre

Næringsfrihed

i
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Æ
" kl,

erkj-nv-s, at >»a»,

indseer Nodvrndigheden af dcnur Retorm og Retningen, i
dvilken den bor st«e, for at vi »i ffiille staae stille, m.eunS
man iriudt om oS » andre Lai.de st roer frem. En faaru«
lir ialclst syurS saa megrt mere onstelig svm »er i dev s>-»,re
Tid i HaandværkSklaosen sy».S at hare rust si; en Opin on
mod en Reko?«« t dcn omhandlede Retning, navnlig imod dcn
frygtede Ophævelse af Laugene. 3 Norge bur b.n h,lr ug
om HaandværkSdristen ræret bchandlet igjrn>>.ni irc ef?rr
hiliandeu fol endkAtvrlhing, ur ep at endeligt R>s»iliat drag«
teS istand: en Mængde Andragender stromme". i»v ti> Tin,, i
rundt o,n fra alle kansctS ferfltell'gi E,ne, ll.- i Korporatioa.
aanden. .Ikke desto mindre stirre« Rærtngsirib.dcns Grunds.. e
»inger, o : vaa det fjerde Storthing tiæn >t. Sagen lajennem, og
en Lov er »blommen, dcr brtveel! « i»S»cr de ælt« Baaud.
maa riiduu tilfoie at d.r vel. fonr bcljendt, i KjodexhavN,
jlolqe dertil fra Eomniunulbrstvrrlsrno Side aiv.n "Intetning, rr sanetioneret r» Eommit'ee >»l at »ndersoue Lauge
og Næringsforholdene i Hooedst.rd. u, men jeg har dcn, som
jeg all.rcre i mil oplæste .:o>fla> har bemæiket, jngenliinde
tlinnct sinde nogen Gruvd til ikke at freinkomnie m.d dette,
saameget mindre, da jeg ikke kan and.t env anj.i«, at et
Andragende fra dinne Foesamlinng, saaleteS som jeg har
soreslaaet, betpdeligcn vilde kunne stott. den »pSnævnte Com-

-

.

»littecS Bcstræbelsrr.

»rkjendte E onimissa ri»S i sine dr>«
Næringosrihcden
har vist.. ok sin meg.t anbesa«
paa folgrnd« Bemærkninger
lent« Side, mrn at drn dog ogsaa »r forbund. n m.d »raugr
Ulemper, rr brkiendt nok, og bet turde derfor »ære betænk »
ligt sor denne Forsamling, nn at urtalo sig bestemt <or ,n
uhnndrn Næringosrihcd, saa >ne,.ei mere som Stcmningsn for
en faadan, hvis den viikelig eristerer, forst ganste nplig er
opftaaet, idet man hidtil idelig bar hort Klager over, al d.r
ikke ydede« ve privilegerede NæringShrug den fornornr Be>

styttelse.

EommtSfariuS stal iovrigt , med særdeles Hrnsvi: til at
man vi« fremstiller Sagen, som om det var Folket, der
havde været foren Udvidelse af Næringsfriheden , »i dens
Regjeringen stil have været derimod, her tillade sig at frem,
sætte nogle Bemærkninger, anaaaende det Forhold, por«
Reajering. ii bar staaet til den offentlige 1>i,»ing om Nærings
srihedrv. Zandhevrn er, at den nætten t alle Perioder her
været itemt for at lsaue de paa ?kæringS»æsenet lagte Baand,
men at
Iwir viist sig en Modstand fra de forffjellige Kjsb«

stadovrigk. er, Borqeriepræsentationer og Eorporaiioner, og
fra Kiohstaub.solkniiigen i det Hele, som har giort, al de af
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sig« 1 Resultaterne af ben ommeldt« Kommitter, »er udentvivl »il
.Kern tilvei, bringe ,t Materiale for Sagen« vrarbeidiung, som ikke
Som
paa anden Maade »ilde kunn, erholdes.
kiritx iutdbotd«. b,«t« NM maattet taqr« tilbage.
<
Beror.
-d
d,n 4»«
þÿ
(svmmissarii Vemoerkttirrgei lrrrvd EarrgS Zfvrind«
bleve fort iftn paa
vraribriirger i Srairdri iustitutioila.r
angaaerrdc
ira af 16«? opbaved«. «t»
Indforrlsr dltv anstil« ,,e». (Sluitet, s. Rr. 173. I7i>, IsO og 181.) Med Hen.
føxit. øtror efter Sonvrraineteiens
Lue. K fremsaitr. Forflag, at
let v»,r»«.lf,r om, boarUbft de meest
spn til Proponentens, under
e» vis ordlnair Vartghei -termin sor
s
bestem«,
maalte
laanb fu «d baewt. t>« udton, da Fr»n. af »« Å'0
»er
,1
torffidISHI e i ikt Ptai W&i faaotlfora ,« Revision
hver sammentradendr Sland'rsorsamllii.'., saa og en vis i id
Aarei. paa hvilken Forsamlingen blev at sammenkalde,
af
fra deret
Eommiosarius bemarke, at naar »ongen i Anordn, af
maa
f«vam(7nlX«t at>Ht Andre ude
fieflet . som /orm, del i d
»rune henseende endog »aadotDag
1831 har forbeholdt sig hver Gang nt bestemme, »aar en
!» Dag fulvk«»d»g »»et- Standerforsamling flat holdes, saa har betle fin Grnnd deri,
fterffende Stemning ikke den
er foreffrevct s»r at
holdes faasom hvad der i Anordningen
at manae sorffjellige Forhold kunne mrdfsre, at snart en,
»ed Optagelse t Laugenr
Bekostninger
kor,
altfor
foredpage
snart en anden ?id al Aaret atvil vare meest beleUig til et
tom Ov.ud eller Mester. Ved Restrtptcrnr as 3t, August
Etandermsdcs Aiholdelsr og »ongen ligeledes har forde.
velse sat un. boldt
17t>7 M zz»e Oktober »713 ble? Langturs Opstå
sig, hver G>ng at bestemme, hvorlcrnge Standerne
»er Svor »Smaal «e» lsaer veste dertcusig en enrrqist Dis- fknlle vare samlede, har sin Gnind deri, at der snart kunne
Femtes sttegjaing. vare flere, snart ferm Sager at ssrelaggr dem, ligesom ognosiiton fer Nerriugssnhed t Rrrtrrtf
viste den davarcndc Generalprocurcur Henrik saa sårdeles Omstivndtgdrdrr stundom kunne t»edforr, at ikke
Herom
der ellrrs lndrsmmes, kan tilflaaeo. Dette
Viamv, Kg som »u erki-ret Ftevde af Laugsdaantene.
10de saa lang Tid, som
Restrwt
af
anforte
»et
af Proponenten
«tv Henspn til den narvarrnde For«
»ivi-ki fe ruden
Tilfaldet
tr
saaledes
den sorrige Forsamling forst endte m,d
vigtigere Zk» ffr.pt af samme Dato
at
»»ril ITBI, et andet endnu dettes
var samling. Forudenvar
Indhold fntdftandig
der, ved den hoisalig, -»enges Dsd
saa
for »,odendavn. Dersom
Aaret
i denne
forvandlede Sager, o g det endog
i
Standerne
de
blevet ior» gjeld.nd», »ilde saa godt scm al Tvang
as
mange
j bestemmer bemeldte JWf
3
»ae,
»orlsaldet.
som
engnu vare uafgjorte; men det var
omfattende,
Heuseende
og de meest
paa at
det vist ogsaa er det almindelige Onfle,
som
jfrivt i. (fr. at naar en Svend de.,»-rcr Bevtll.ng
saaledeS
Kongens,
indtråde for.udtages i rt liaug. hvor det sormenes ham at fn a««aUtel,
at de alle ville kunne vare afgjorte, inden Stand, paa np amleomfattende Re,ne»e lst en Mangel, der .i si« Fan anfers som
des
H.rtil kommer, at »ongentilhavde indledetindrn
Bev«ll»ug. o'slge sam- former,
Standerne
Resultater,
saa vil Kongen 'orunde ham saadanMand
bragte
ban
snskede
som
begiarer Ttilavelse dleve samlede. Saaledes har Han, som bekjrndt, nedsat en
mes L Tal der, naar en fattig
dcrNl nagat »vervete, hvilke Forandringer i Armeens
til at ernare sig ved en og an en Proseofton. lkte
den
yrolession, Edmaiisfion ttl der
vm
»
og,
maatte sindes hensigtSmassige. Denne
tes ham Bevilli.'a. ligesom »ong
Organisation
at
ville faar den stsrste IndflpResultater
i pvllkeu l>an onster at ardeive, er as den Beffassenhed,
Csmmisflon, hvis
v«l NIsaavelsom
paa Omfanget af VarStalsballanren,
han behsver at holde en Dreng eller Haandlangrr ,
delse
paa
den
al anvendt Anstrengelse, ikke
staae ham kaadant. og esi.r nogle fars Zorlod /und«
imidlertid,
uagtet
er
ncpligtrn,
tij at holde
Vedkommende eudoqsaa ven«, at erholde Tilladelse
i den for sammes Virksomhed fastsatte Tid kommen til Ende
det endvidere,
bestemmes
8
h
I
Drenge.
S»,n»e
og
et Par
med si >e Arbeiver. D«n har vel »udgivet et til almindelig
kunde blive forat Magistraten, naar den paa auden Maare
Sagen var deris
Varn.
pligts Indssrelse sigtende Fvrflag. mendlev.n
kunde dispensere dam tro
saaledes
Enkrltheder
gjenncmarv.ss.t om en Svends Habilitet,
dens
i
lkke
mangfoldige
as Stampe,
moden til endelig Afgjoeelsr, og dkels indat fort-evige Mesterstpkke. Den B, tankning
var
den
at
dndet,
de lpsrste
hvorved dett, R.stnpt blev fremkaldt, vidner om Grunden
kom Forslaget saa seent, at der ikke var Tid til de fornodne
iordele.
Rirrl"g«sribrdeus
Det var jegsaa »ongrirs Onfle, at
anqaaende
Begreber
yderligere Overveielser. kunde
vare ndarbcivet og offentlig
til at di.se jti.Tuelser ikke suldsterndm tra.dte lV.rksomhed.
Budget
ct
fuldstandigt
o »stadernes
eller dog samtidtg
Standernes
er »en, at det strandede paa Opposition fra
Forsamling,
forend
»ar- kundgiort
3 Slutningen af forrige
allereve den Omstanvighcb, at den nye
01 Reerinasbrugeenes Side.
Men
«ev
samme.
havde man atter en Periode. hvilke, der hos Re- Plan t«l Rilltairetatens Organisation ikke var bragt til
lsr Oph-rvclsen Enveltgdrd. hvilket samme og gjeider om de piatankte Regieringen yttred, »g en sårdeles Stemning
Der dlrv da
Baand.
vaabvtlenre
de
«rlngsfru»«dea
osv., har
af
former m»d Hensyn til Flaaven, Admtntstraiionen
at
Haandvaerkslaugenes
til
uudersoge
et saavant fnldstanrtgt
nedsat en Somint-flon
gjort dil umuligt, endnu at bringe
Tendents
en
afgjort
»ndretuing , bvtit.n Eowmisfion viftc
Buv,.et tilvcte. Roget er ogsaa Tlden, da Forsamlimierne
tot R<ri,»g»fr, beden Dette gjalder navnlig om
ophotdi ved tlroutngsfeftru, hvorfra de Depublandt hvilke kunde hotdcs,
de
i
ring-man«, der b"»d» Sad« » Eommfsioncn ,
tende
holstinste Stander vilde have varet udelukkes,,
davarende Teneralprocureur Chrtstran
, sardel,shrd den medens
denne
Fest var indfaldet, nirdrns Slandrrnr holvtes,
saasrrmt
det communal« Element af Lomllalbisrnirn,
tandtes fornsdent, at der maatte levnes »odet
og
ligesom
missionen m.v Iver s-gt, at havd, Laugs In»flc«nt,»n- gen kort Tid efter Festen, drels til rt noget forlang, t Ophold
ren«,. og Reformen dlrv derior ikte futdt saa indgribende, l Hovevstaden, drels for at de Deputerrde kund, vende tilbleven. Imidlertid ophavede dog
Andet at
som d.n > liers vild« vare
dage til deres Hjem, hvor de kund, have Et og kunde
denne Eoiude'g or ordn t>d. Marts IHOe). drr »ar Resultatet a»
Men naar Standerforsamliiigerne forst
oidnr.
faugsbaand; foruden gynce t Midten af Juli, ssa kunde .» tangere Tid end 2
mi-s,
nogle af de meest hammende
as.
0, re lovd.st.mte Derng, og Svenden« bortfaldt, saa
Manneber ttl hver Forsamling ikke tilstaacs, da d,t er en
raugoludkande
hentede
fr.mmede
fra
man«
df«
ogsaa
flaff
Rsdvenoighed, at Standersorsainlingerne ere tilendeabsolut
Trankninne,. H.ev.d, og ved flere af Anordn, »gens BestemAarets
Slutning. Der er imidlertid, efter Standernes '
inden
angit,
melser. blev Raringsraicnet. foesaavtdl Haandvaiher
olierest
proved, Virksombid, ingen Tvivl om, at
tilstrakkelig
den
til
iland
sat paa en friere Fod ene nogetsomhelst andet
i den lndflrankrve Tid ville ikke blot kunne tilendede
sels
lid med Und.age.se af tem. ler besand. fi, t en reootut.o.
bringe Forhandlingerne over de dem forelagte Sager, men
neret Ztlftand. og bvor alle deslige Baand var« lssvedr. og ville sinoe Tid ttl at behandle de Pnvatpropositioner,
Eommlssaitus erindrer heelt tpdelig hvorlevrSon«Haandvarkssig, hvilket ogsaa lettes ved den trume Foral Disciplin som dertil egne
mesterne til sin l.d f-rte hrsttgr »lager, som
at adflilltge af de Lovudkast, som »ongen luder
austallning,
rr
Senere
»ar bortfaldet.
og al Udsigt til sikkert Erhverv
sorrla.igr tilligemed rn Fremstilling as Mottvirne, allerede
ttlman »«l, som Proponenten b.markedr, igjrn ».aari noget
sorud ere kunea>ortr ved Trpkkcn. Iovrtgt staaer hiint Proog i de narmefte solgende
vm
bage. og adffllltg, under »rigen
ponentenS Forflag i Forbinvelse med det, hanbortharmedgjort
Aar givne veftrmmelfer «' m.nbre gunstigt for Ranngsridette.
maa
altsaa
falde
Stauderne«
Forening,
og
Men dct er ogsaa bifl. at der netop t brn Pertode
heden
Litr. k angaaer, da flat Eommtssanns ikke indlade
sea »jobftaderue id.ltg sortes »tager over Ovrrfplvntng med sigHvad
det
forben saa udsorligt debatterede Spsrgsmual om
paa
Personer, d.r, uden at have tart nogen borgerligtilHaandtren
stsrre Offentlighed af Standerforhaiidlingrrne. Det vil
rn
tiiig, logr Brodrl fra dem. som havde opoffret sigDette saavare i Forsamlingens Erindring, at de jydfle Proio»r,gt
havde
og omfiv.e faldt Fattigvasruct til Byrvr.
have c, klaret sig mod Dorrenes Aadnlng,
vlndstalstander
t det mange
og for en Deel si" Grund i de davarende Forhold,
ikkr i denne Forsamling var nogen betydeder
heller
hvorfor
sorbleve
tit
»jodsiadernr,
Menaesser, som »rigrii havde kaldt
maa det drmarkr«, at den IndflrankOgsaa
l,g
Pluralitet.
si 1 paa Haandtrrm«
ruiiiiiiiftcdo oa for at ernarr sig kuflevr
der
hvilede
paa Mesdelelsen t Standerli,
nlng
opnndrlig
<,.« »il hvis Drist d, hvrrk.n havtr »en fornsdne Dygtighed
ikke t Almindelighed maatte
Ravn,
Talendes
d,
at
druden,
t
rlter de nodvend.ge Ressourcer, ligesom ovrrhovrd »orho
der
,r gjort flere Forandringer
at
er
,
»avnes
,
og
»phavet
drne dengang varr saadannr. at tnlrt Opsving t Raringeviekville medsore, at den nu vil
som
Tidendens
i
Indretning,
»lager
»t
virkelig adanne
soinhreen k»n>r fh.de Sted
baadr rn saa fuldstandig og saa hurtig Underretning
bitterligt, give
idelig sortes, er brkjenhi nok, 0., ilgrlrdr« retil det
om hvap »re foresalvrr, at »r gsrdrle, der fluide opnaaeS
de
fl»»U»»siutlede
sig
hvorledes den saakald,, Iodefette
Aadntng, herved i det VasentUge »cr iilvetefra de adskillige ved Dorrenes
»anelser, der var, gjorte fra llaugslovenr og
at
det
for Publtcum endog vilde vare et k sist dctys«
bragte,
Etablissementer, som da udenfor llaugene rare blevne opret- deligt Tab, dersom drn oifictellc Stand, rtidend, skulde bortdemarkede
Eommissartus
lede for en stor Deel al Isder.
false, naar Dorene åbnedes. Proponenten erkjrnter ogsaa
derved en i len almindelige .Reffnptsamling indfor, Resdluat
Rsdvendtghedrn af, at den officielle Tisende vedbliver , men
ved
fremkaldt
blev
Denne
IHll).
Rovemder
iion af Illde
rt idetmindst, noget Usatvanligt, at ,n saadan Zidrnde
det
ind.
nervntt
den
Zeidr,
Ktshenhavns Magistrat, i Anledning af
Dsrre. I de
Disptnsa- udgives, hvor Stan>een» holdes for aadneman
qav el Knbragende om det Skadrlige i adflilltge
derfor oste
dett, sidste finder Stid, savner
'
Stater,
hvor
e
1
de
liaugsiove,
almtndeltgr
tioner, der vare givne fra
/
d»r foregsaer i Stanom
det,
den
Underretning
tilforladelige
foranledigede Eaneellli« til at gjore »ongen specielt Regnffad drene, som man faaer tgjennem Tidenden, og det ,r ikke stelfor alle de af Magistraten udhavede Dispensationer, hvorefter
dent, at de Talendes Foredrag i de forfljellige Blade blive
bl»ongen afgav hun Resolutton, hvorved »Uerhotstsammr
fremstillede paa foefljelllg Maad, og tilveds forvanskede.
Medl
faldt »r af Eane.lliet fulgte liberale Grundsatninger Det vll
Hvad Litr. 1! angaarr, da skal Eommissartus saa meget
Dispensationer.
»elelfen as saabanne Privilegier og
mere
asdolde sig sra at gaae ind paa samme, som der er
l
»rast,
tråde
Gtand.rne
stald,
oa rrtnvies, hvorledes dee, da
rt sarflilt Forflag anqaaende samm, Gjenstand,
»ndkominrt
fra »lobfladerne yttrede sig l.vend, Haad om at det her- hvorunder de V, madninger,
han i saa Henseende kunde hase
af
med
Zllstedelsen
Haandvarksstende sormcentligr Uvasen,
blive
ville
at
anbragte.
Der
gjsre,
drist vaa l'and.t, vrd drns Hjalp vilde blive standset.
indkom vgsaa lil Tland.rn. fl.er Andragender i denne Ret.
nina , irnn stjsndt de sandt Unherstottelse af de fleste »jobstaddepuiei.dk, blev Resultatet dog, saavel her som t den jpdffe
Forsamling, for. at ingen Petition om yderligere Indstrankutngee t Haandvarksdrtsten paa kandet stuloe indgives, hdvnmod Standerne heller ikk, paa den anden Sid, androg, paa
(Drn ,'dag med Dampflibrt þÿ Malms"
ausomveHimnogen Udvidrll, af kandboern, s Adgang til at driv, Ranng.
den Adgang
at
forsvarr
iffc
det
Tommtsaiit
var
Hdrrv
Nyhed. Det
markrlig
nogen
har
bragt
Dengang
boegrrpost
ttl Haanddarksdrlf«. som »ae tndrommet Landboerne, og han viser sig nu af de »fsieielle Meddelelser, at det ikke er
sagte derunder at vise. hvorledes »>odftadrrn,s Forrettigheder
IOOO Matrsfrr, svm er« udskrevne, men 10,000.
ikke var, blevne »billigt tilsidesatte »ed sener, Love og Fore»
Den
vise
der
stnldr
sig
dersom
engelske Minister har ha»t rn Evnfeernce m»d Hr.
vilde
det,
holdsregler. Vistnok
udvidet
,n
rnrrf
Rarmgssrives,
for
G«»m»>ng
Thiees,
vg i Publtcum udspredes stere Rygter herom.
almindelig
var, megei behageligt for Regjeeuigen at erfare, at den >>u
har
Dusseidvrsf modtaget den Cfterretþÿ
Bsrstnbaflr"
vilde kunde satte en saadsn tgjennem, uden at strande paa
er udiraadt af det engelfie
at
Lord
n>ng,
Palmcrstvn
d, Ranstilighed.r, »er tldltgere ved lignende Leiltgheder er,
men
man uaturligviiS vente den
maa
al
herom
del
vai,
vel
Ministerium,
kunde
onstrligt,
den
Stbe
msdie. og sea
at
Slandrrne.
ester
narmere ititrrrrtntng fra selve England. Pi meddele
Standerne derfor udtalte sia. Men
at
,i»
srrmkomine
vare
istand
ffulde
Materiale,
det foreliggende
en Beretning vin Mindefesten svr Armand Carrel.
med Korstag om, eller dog Henpegning paa. dr Grundsatnin»g vi give kun »edensra Spanien er intet Nyt,
air. som derunder stuide fol««, maa tomm,ss«r,us brtvrvle.
þÿ
Den belgiske Regjeriag
duede oppebie staaende korte Beretning.
og han stuide derfor hold« kor. a> man rettest
deets beavndte, beets ivaeksatte Reformer

SffWS «.-dsIndfor.ls,d«
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Adenli»n5st»e Efterretninger.

sra

udsat bavede Modet, erklared« en Syndicus, at Ayuntamienhar paa Grund af de ncervoerende Cvujuncturerþÿ
Bi toen vilde gjsre sin Pligt.
Laan.
Negociatioueu af det prvjecterede store det
En Tolegraphdepesche fra Prrpiguan af 28de Jul,
hedder, at
meddele en Beretnivg fra Cairv, hvori
Mehemed vil opgive Arabien, ligesom vi ogsaa give stilet til General Ha riSpe melder, at Nationalgarden

en Artikel fraOfterrifl om det orientalske Spsrg-maal,
synes at have
og om en opdaget Sammeusvargelse,
Bi meddele vgsaa Artikler fra
en politifi TendentS.
fra HtsHolland om nogle ubetydelige Uroligheder,
Mer i cv om
om Standerne og
Den svenske Post bringer
Campecke« Beleiring. þÿ

som

sra

s'en-Sassel
Av, ser til i

Tirstdag«; vi give nedenstaaende Artikel
faae
angaaeude et »»taget Forsiag i Adelstanden om at var
i
Coursen
dens eget Referat af Forhandl, ogernc.
i
(90
126
si. og Gothenborg for
Stockholm (67 Dage)

Dage)

127;

st.)

ftaeritfaffl.

Mindefesten for Armand (Carrel. National
havde indbudt Armand Carrels Venner til, ligesom
hidtil, den 24de Juli, hans Dodsdag, at so. samle sig
paa Sognet St. Mand« S Kirkegaard. Mairen i St. Mand«'neglede sin Tilladelse dertil, me« Forsamlingen fandt
Personer omligefuldt Sted den 24de. Dmteeut 000
National
RedacGrav.
Hr. B.istide,
gave Carrels
opfordrede
Repuden
fsrste Tale, hvori han
teur, boldt
vaa
at
til
Bastilleplabsrn ben
forsamle sig
blikanerne
de
i Julirevolutionen
den
hvilken
28de Juli.
Dag, paa
S-ile«.
En «ng Mand
under
Faldne skulde begraves
ved .lomMedarbejderne
en
af
Navn
ved
DufreSse,
nal du Peiiple og en Ven af Hr. Pillot, Erprast
ved den franske Kirke og Ansvrer for EommunificrneS

tog i dennes Navn Ordet. Han talte om Carog angreb derhos heftigt National, mod hvilken han
udstvdte forvarmende Ord. E« Deel af Forsamlingen
raabte ,.a la Calornale!" og »ilde kaste Taleren ud af
Kirkegaarden. Begge de radicale Partier, Communisterne
og Reformisterne, kom i Havrene paa hinanden og midt

Parti,

re(

i Barcellona ikte

nietr

gjor Tjeneste.

CSparter«

inspicerer selv hver Aften Posterne tilhest , og de h,y,
Befaling at styde paa de Personer, der stulde forssg,
at forstyrre Roligheden.
B el flir«.
Ttatstluanot. I et den 29de f. M. holdt Cabj.
netsraad stal det censftenimigin vare befiuttet, endnn at
udsatte Praclustvtermincn for Tilbudene til Laanet as de
82 Millioner, indtil de politiste GporgSmaal, som
virke saa stadeligt paa Statscrediten, ere afgjorte. Efter
Forlydende ftulde deune Besiutning allerede bekjendtgjvres i uaste Dags Moniteiir. For at tilveiebrinl,,
det Fornodne til StatenS Tjeneste, og da det let fi.nvc
hånde, at cnduu vansteligere politifte Momenter web
det Forste kunde indtråde, har Ministeriet besluttet at
opfordre Societé generale til at stille de i dets Dcpositum varende Renter, som allerede belobe sig til
Millioner Gylden, til StatcnS Raadighed. Heraf vilbc
rigtignok vpstaae en truende Fare for vor offentlig« Eredit; thi hine Deposita ere for storstedelen bestemte til
Amortisation og ingenlunde til atter at realiseres.
Holland.

De tunge Skatter, som trykke Landet og fordyre de
nodvevdt'g« Levnetomidler, have atter ha»t sorgelige Fifl.
ger. De i Kogen »ed Waddiogrveen, Levenhuizcn os«,
ikke langt fra Rotterdam med Udtorringeu af Sumpene
bestjeftigede Arbejdere, 1200 i Tallet, have for nyligt
gjort Opstand, og begyndte mcd, til Tegn paa dereS Hevsigt, at ovstikke en rod Fane. Man maatte hente Militair fra Gouda og Leyden sor at dampe Opstanden, men

saa

billig , da Ophavsmandene vare staffede
bort, at tilbyde de andre eu noget hoiere Len og v»trinde paa Kirkegaard««, »ed Armand EarrelS, deres sor- lade dem Valget om de vilde arbeide for dcuns Betadums Anforers Grav, hvis Minde de vilde hvitidelig- liug. Dette havde vgsaa tilfvlge, at Arbejderne kort
bolde, kom det til en Ravekamp. Tumulten vedvarede ester fortsattes. Man erkjender almindeligt, at faa strål
indtil Politiconimissairen kom ilende til og med nogle vardig Enkeltes Adfard env kan have varet, maatte dog
og den ringe Lon og LevnetsmidlerneS hoie Prii« brmge
kraftige Ord lod Forsamlingen romme Kirkegaard««
forbod den J«dgange«. Udenfor Kirkegaarden dannede disse Mennefler til Fortvivlelse, saa meget mere, svm de
igjen, og is-lge uu have Vinteren for sig , med hvilken deres Areike
sig nye Grupper, Ordverlingen begyndte
denne Strid ftulde den 25>de fiere Dueller gaae for sig. standser, og de fleste af dem deSuden ffulle ernare Kone
Uordenen vilde sandsynligviis vare bleve« endnu storre. og Bern.
dersom eu Snees Gensdarmer ikke havde befundet sig i
H « 6 fe n » G a i fe I.
Parken ved Biocennes. varStriden mellem Communisterne
Ståenderne. Casfel, den 26de Juli. Et af Mifvrsvrigt begyndt inden Hr. uifteren
og Natio»al» Venner
for det Indre indgivet Lovudkast om en ReDufreSse holdt sin Tale. Paa Veien til Kirkegaarden
af
LangSvafenet diScutcreS for Tiden i en
form
var en Eommunist kommen i en heftig Ordverling mcd anden Stauder-Cvmmittee. Gjenindforelsen af
Leiugs.
Louis Blanc. Communisteu sagde til hii« Redacteur
der
stader
saa
Naringsfrihedcn
»
overordentligt
systemet
vide meget godt, at I
af lievuo dn Urogre-a : þÿ Pi
i
lade oS siyde ned med og ved hvis Ophavelse Industrien, navnligen CaSse!,
ville
Seier
Eders
Dagen efter
den
under
Regjering saa oieusynligen havde
Kartatster." Mau havde aftalt nok en Forsamling ved havet sig, vestphalste
af de maugehaande Tilbageskridt,
et
til
horer
Carrel« Grav til om Aftenen den 24de. Tumulten vm der bleve
ved
Restaurationen. Men da mau ingjorte
Morgene« forhindrede den. Indbyggerne i St. Mandn genlunde har agtet at opgive det Princip, hvorpaa samme
forholdt sig rolige og viste Forsamlingen kun et koldt beroer , er der ingen Holdning ved de nu destaaendt
Mishag.
hvilket vil vise siz vedDiscuteringea
National meddeler vaturltgvli« en noget sra Oven- Liugsindretninger,
Lov.
hiiu ny
Antagelsen af en ny Erprovria
staaende afvigende Beretning, hvilken man imidlertid af
cr
anbefalet til Standerne« sardeleS Opalmarker Forlegenheden. En ung Mand, siger den, t'jivnslov
deu af en tidligere StanderforsamVed
havde betjent sig af sornarmrlige Ord mod Journalens marksomhed.
nu
i Kraft bestaaendc Lov deSangaaendc
Redacteurer, og var derfor bleven kastet ud af Kirke- ling antagne og senere udpeget vasentlige Fejl, der de»!<!
har Erfaringen
gaarden tilligemed et lidet Antal Personer, der havde ligge i Langsomheden i den deri forestrevne Fremgangstilraabt ham Bifald. I nogle af Rolighedsforfiyrreroe maade ved
af Stridigheder augaaeade Privaiville National« Venner hav« gjentjendt masterede Politi- eiendommes Afgiorelse for det Offentlige, deel« deri,
at
Afstaaelse
betjente.
der ikke er tilstrakkeligt sorget for i saadanne Tilfaldt
T p a n i eu.
at forebygge overdrevne Fordringer, der kraves som G»dl<
af en saadan k-o
Efterretningerne sra Madrid gaae til den 25de Juli. gjorelse. Hvad der gior Udstedelsen
den
er
forestaaeudc
nodvcudig,
Aulaggcki
I denne Dags Session bleve Ordonantsrrne meddecltc uundgaaeligeu
Gt>
Deputeretkammeret, der udnavne det nye Ministerium af en vel 9 til 10 Mile gjenncm det churhessifie
vil
forsnSeet
som
Regieringe!,
Jernbauc,
udat
gaaende
og Prasiventen Hr. Jsturiy androg derpaa
et
stalle
ifolge Osereenskomst med den Preussiske. At der
indtil
Ministerium
Sessionerne
satte
en Jernbane i Retningen fra Hall« vvrr
udfores
kunde bivaane de parlamentariske Debatter. stal
til
for at forbinde de ostlige prensArLippstadt
EaSsel
Kammeret bifaldt dette Andragende. De legislative
de vestlige og Berlin med Telia,
med
komme
sifle Provindser
beider blive fslgeligcn ikke fortsatte for Ministrene
Der er som mau forsikkrn
uu
S
c
befiuttet.
ville
de
bestrint
begive sig, for syv
tilbage fra Barcellona, hvorhen
endnu mere taget Henw
þÿ
denne
ved
Retning
Grunden
af
Valget
I
at aflagge deres Ed for Dronningen.
til
cud
militaire
merkantilske Ivrerens«
til
og
politiste
forekommer det Forsiag af Hr. Jfturiz, hvis Symprthi
de
sidstnavute ikke hel«
det
i
uagtet
Tabinct,
at
vare
preuSfiffe
man
temmeligt
fjender,
for det moderate Parti
var allerede beDenne
blevne
ere
ler
Plan
overside.
»us
popaafaldende. Har han maaflee isinde, efterat h
der ogsia har udsat l
litiske Benoer ere styrtede, at kaste sig i Armene paa stemt under ide« afdode Konge,
, -z
Esparterof HanS Liv frembyder allerede ct audet M,ll Thlr. sit Testamente t»l sammes Udforelsi
Forandri»z
det
imidlertid
at
ingen
indtrufne
Throustiite
Erempel paa lignende Omstemning af hans Anfiuelser.
Eller ti den Opfattelse, þÿhahar erholdt, kun c« Lift har gjort i Austuclserue i saa Henseende, men at »at|
Plan, har man allerc»
fra hans Side for at vinde Tid og forberede et Neac- meget mere fastholder samme
fiutte af Pn'ndS Carl af Preussens 2sitr,ugn
tionsforsog V Mun kau let fristes til at troe det Sidste, kunnet
denne
om
Gieuftaud , da han for nyligt paa Gjennen'de
Modemed
naar man seer,
hvilken Omhyggelighed
der
sig flere Dage i CaSsil. Thi mau kan
i
reisen
opholdt
hvor
at
rate vedblive
samle Tropper Madrid,
den 24de allerede var henimod 15,000 Mand samledr. vel med gyldig Grund formode , at deune Prind« Par
Man indseer, sige samme Efterretninger, at der under kun her udtalt deu nuvocreude Konges Hensigt. Ogf«
nacvscrende Omstaodigheder ikke kau vare Tale om er der allerede af den preussiske Regjering for langer«
i Hall« bestaacndc os
Promulgativuiu as Ayuntamientolovev, uagtet Drovniu- ITid siden nedsat cu Tommissio«
Jugenieurofsicerer, Major Gruson, Capt. Fi feber
gen har givet sin Sanctio«.
Kubne, til Udforelsi af deu omguaftioucrede Pias;
Journalen El Caotellano af 24de skriver om dette og
af 25,000 Thlr. til t,
I Aften begav e» Mangde au- man har anviist de« en iSum
Anliggende: þÿdeuue
.
:
Instruction, r. der ti- givm
om forberedende Ai.'eieer, og
seete Jndoaancre sig til Raadhuset ssr at diScuterc Der
ere
denne CommlSslvu,
uUiykkeligen Halle, Cassil og
hiiu Ayuntamicotoloo skulde bringe« i Udforelse.
blevne
forestrevne som de I Punkter, »mellem
blev Intet beflultet, fordi eu Alcade erklarede, at Loven L-yvfladt
't
Jeinoautn stal fores. Tillige hedder det i ow«
euduu »kke var cvmmuaiceret Ayunt mientoe«. Da ha>
var

dog

»«

talte Z«sttucti»»er, «l de« m
i det sydlige Harzen.

Ba«e stal toMc sit Lob

Det gjentagende t offentlig« Blade udbredte Rygte,
at det ffulde være lyttede« oen h-nnoversle Rrgjenng
»ed Underhandlinger med den preussiske at bevæge denne
til at udfore Forbindelsen imellem Berlin og Rhin ved
Brauntii nordlig fra Harzen giennem Hertugdommet
lobeude
Jernbane, har
schweig og Kongeriget Hannover
ytl her i Begyndelsen vakt nogen Bekymring sar at det
kurhessiffe Gebeet under saadaune Omstændightber ganffe
Cassel blive udenfor c« saaledeS
fluide forbiga-eS og imidlertid
er man her nu fuldkom
projecteret Jernbane ;
dette
i
'Anliggende, cfterat man har »rfa
men beroliget

ret, at hiint Rygte grunder sig paa urigtige Foruosætnioger. Den preuSsifle Regiering har vel Intet imod,
at en Jernbane anlægge« .fra Magdeburg over Brann
schwrig, Hildeoheim og Hannover til Miuden ved We

forisætteS til Rhui; tvertimod kan Realiserin
af denne Art kun virre Samme velgen af
dette
men
hindrer ikke i mindst« Maadc Ud
komment:
den
besiuttede
af
Jernbane, der er bestemt til
ferelsen
at forbinde Hallc med Li'ppstabt og tage sit L«b »gjenmm Curhcsscn. Begge Foretagender kunne udfores »evnsire«, men et Factum er 'det, at kun den prc»Ssiff-churhessifle Jernbane har og kan gjore Regning paa Under
st-ttelse af Preussen.
feren

og

et Project

Osterri g

laae.

at

Det m.ra have

kostet ham

megen Overvindelse

beslutte si j hertil, efter at han i 00 Air har auv.ndt
flere Tropper, Penge og Energi p >a HalooeuS Erobring
end paa nogen anden af sine Planer, og cfterat den var
saa nær ved at lyske« ham ; thi vel har hau aldrig km.
net bemægtige sig Bjergstrækntugeu Asstr. den vigtige
militaire Position i Arabien, men for to Aar siben har
han bemægtiget sig den vigtige Post i den sydlige Bjerg«
kfede, der stiller Mokka fra Sana, ryddet Bjcrgsyrsterne
af Lejen ved Bold og Forræderi, og Kaffebjcrgene
Hemen« frugtbare Sletter laae aabne for ham. Besiddelscn af Mekka og Mediaa var af storste Vigtighed
for ham som niabomedanff Fyrste, da den gjorde ham
tik Eeutruiu for Muhamedanismen. Paschaen har overgivet sine arabiffe Besiddelser til Storschensten af Mekka,
M o h a m e d Ben Anen, og vil lade ham beholde en
Deel af sine tyrkiffe Tropper, men man horer allerede
de sorste Rygter om en stærk Reaction derimod. Mo«
hamed Ben Aua er et Creatur af Paschaen, som indsatte ham, da han for 25 Aar siden sendte den relmæ«sige Storfcherif af Mekka, Ghalib, som han mistænkte
for at hold« med Lahabiterne, som Statsfange til Kairo,
hvor hau siven har beholdt ham, ve! med en anstændig
Pension, men under streng Opsigt. GhalibS Familie,
der udover stor Indflydelse Mekka og i hele Arabien,
og hvortil Levningerne af det »ahabitiffe Parti flutter
sig tilligemed Alt, hvad der foler sig forurettet ved den
langvarige tyrkiske Undertrykkelse, vil give Mohauud
Ben Aun meget at bestille, og man kan ikke forudsee,
hvilken Uvfald Sagen vil faae. Paa bele Kysten fra
Mekka til Jambo venter man en Reaction fra Orkcnen
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tænder inden

de andre

vT|P|jvT

lynf vffj

nogle Uger folge Eremplet.
Hr. Ros. i, blad svrsikkrede. at Avisred. okte gjorde sig
skyldige i den Partiffhed, at de ikke i dereS Bl -de gjengive hsad ver sagde« paa de., ene Side. Det vilde blive
interessant at see vm be, i F >lv (ileev Sandel« Forsing autoge«, vild. gseugive Noget af det, der yttrede« paa den
Side, hoi« '/sttriuger taleren meente, at dc hidtil havde
undertrykt. Friherre t. Cederstrom underststtede vel
Grev Sandel« Ko.siag, men meente, at man ikke burde
lægge Redaktionerne Partiskhed til Last. Deel« var det
umuligt for dem fuldstændigt at gjengive Forhandlingerne,
deel« havde dere« Referenter en saa daarlig PladS, at
de ikke derfra kunde med fornoden Upartiskhed opfatte
hvad der yttrede« i Huset.
Hr. v. Tro »l sagde, at m,n havde klaget over Partiffhed ved Meddelelsen af Huset« Debatter. Upartiflheden kunde ikke sinde« andetsteds end i Standens Protokoller.

sitiv,

Der gaves

tvende

Slags Partiflhed,

en po-

negativ. Den forste, nemlig at paabyrde
en Taler hvad han ikke havde yttret. var afgjort strafværdigt; den anden, at udelukke Noget af hvad han
sagde, var det ikke muligt i et Uddrag at undgaac, endog
og cn

storste Samvittighedsfuldhed. Der fandtes
Talere i Huset,
holde
langtrukne Teler, at
Oinene bleve tunge paa ham ( Troit) hvergang han
herte dem, og han soudt det ikke underligt om en Referent aldeles udelukkede flige T«!er. Af 10 Referenter
vilde ikke en eneste referere en DuSeuSsion paa
Maade som den anden; det beroede paa Enhver« snbjective Mening hvad der burde udelukkes eller ei. og enhver Taler, som ikke fik Alt, h»ad han havde sagt. refereret, vilde kunne klage over Partiflhed. Og naar
med den

som

saa

Erichsen. Coaful Larsen, Hr. Negron de St. Julien, Brugs,
patron Rettig m,d Hrue, Fru Urdahl med Z Dattre, Hr. de
Fenaing« med Frue »q Tjener, MiSslonair Herdrech, Consul
Wendtlin, Hr. Kredsmann , Hr. Delafjeldt, Major Hilliard,
ivreverne Mlgazzj og v. DteSbach, Tjener Stonr; til frederiksværn; HanselSdetl'ut Horn Conlnl Aren«, Siudrnt
Wlnegkl, froken Wluegel; til Mos« . Ca»«tain Kresting med
Frue, Hr. Wiel, Kdmd. Petersen mev Kone, Froken Sandberg; til Holmestraud: Cand. Tdeol. Blir, Cand. Thevl.
Diedrichsen; til Chlistiania: Capitain ». Fibiger, Gartner
Mathiesen, Mdm. Meper, Directeur Kunssdcrq og Fraken v.
KnnfSberg. Adjunct Bogt, Hr. Bartoli, Hr. Lombard.
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Fra indenlandske Stader
H. Ravn fra Helffngorr mrd Brænde; P. Christensen fra
dito med Tommer og Stykgods; R Mogensen fra Stege
med Rug; A. Rasmussen fra Nyest ed nus Brænde, Byg og
Rap«; S. Winding fra Heile med Smor, Klude og Brænde;
H. Pronck fra CdristianSae med Send«-ig»god« ; R. Moller
fra Nordsoen med levende Fi?; C. Munck fra Frederikshavn
med Gryn, Smor og Skind; I. Mortensen og H. Hansen
fra Holni« med Muur- og Tagsteen; H. Christenlen fra dito
med Mulirsteen; L. Clemmensen fra Skagen med Klip- og
Torfifl.
,

Til indenlandske Stader.
R. Rasmussen til Lordinqdorg, L. Marker til Nerve, A.
Petersen til Ronne, H. Gammelgaard til Svendborg, M.
Jensen til Humlebek, C. Pavser til Dragoe, D. Melchertsen
til Prastac, I. Marquardt tit Ryekioding, H. Hansen til Nyborg, C. Bertelsen til Hadersleden, S. Drsted til Nakstov,
H. Hemmingsen tii Stege, P. Thuesen til Middelfart. ?.
Borg til Horsen«, M. Andersen og H. Petersen til Nordsoen
paa Fifleri,, H. Rvdahl til Helsingocr,
Naomuoscn til
Callunrborg, P.Olsen til Rudkjobing, A. Petersen til Cappcl.
Fra udenlandske Stader.
P. C. Rindum fra St. Petersborg med Hamp, Hor, Potafle og Stykgods ; I. S. Ackeeblom, M. Wesoman og I.
RuweU fra Nystad med Fyrre- »g Granne- Tralast, sinfle
Travere og Brande; P. H. Lindbom sca Fr.derickShald med
Tralast; L. C. Orsted fra Leitb med Strenkill.
Til udenlandske Stader.
I. Peter« og H. G. Zielkc til Rpqenwalde, E. Hop til
Calmar, A. Fore? til Christiansand. P. Johanson til Norge,
P. Andersson til Malmoe, G. Crute til Wydurg I. Leuf.
stadius til Finland. M. T. Jahn til Stralsnnd.

Fra Donau strive« af ?7de Ju'i. Ved
«.
samme
Undertegnelse af Cvnferentsprotveollen i Vondon af Oster
rigt, Storbritanniens, Ruslands og Preussens Geszndte?
synet der at være indtraadt en ny Foraudn'ug i det og Bjergene, og sandsynligviis vil Vahabiterne atter
»ricntalsie Anliggende, og da Fraukrigt Repræsentant træde frem. Saafaart d.t
ostindiske Eampagni erhold
holder sig borte fra denne ProtocolS Undertegning, maatt? Underretning om PaschaeaS Hensigt
at forlade Arabien, man ogsaa fik en saadau Resume af DiScnSsionerne færder
?>ct
kunde
at
»ddet vel forekomme Mange,
af hiin
det to smaa KngSffibe, þÿ Enphrat"
sendte
og þÿ Elphiu- dig, stod der endnu tilbage at faae den ind i Bladene.
vikle sig en Forstyrrelse af den gode Zorstaaelse, som
til
i
at
stone",
beflytte de Huset kunde ikke pålægge nogen Avisredaktion at opEuropa kan takke for 25 AarS Fredt Bclsiznelser. derværende Dschidda, for den Rodotilfælde
0te
Mai
de paa
ankom
Europæere;
tage den. Hele Indretningen reducerede sig til en LetMen ester »or Mening bliver det ikte saaledeS.
to
skulle
Rhefeen;
ligelede«
engelske Corvetter ligge i teis« for AviSredactenrene. Fremdeles bestred Taleren
Ester vor Anskuelse var Loudoner Tractate« ingenlunde
og det er ikke usandsynligt, at Byerne »ed Ky- Standen« Ret til særffilt at lægge Skat paa Adel«et Overraffelsent Lærk; tvertimod blev den fuldbyrdet Mokka,
sten ville forlange engelff Beffyttelse, da de have Alt mænd; ingen Linie » Grundloven berettigede Standen
þÿj»t»endav S
Tvrvepriser.
efter moden Overvejelse af alle Kelgerne. Den Om at
Stammerne fra Orkcnen. Men Eoglæn- dertil, fljondt samme, der for Storstedelen bestod af
den dide August 1K40.
frygte
af
to
at
oS
er
store FredS derne haoe ikke Tropper Skide nok i det rode
Borgen derfor,
stcrndighed
pr. Tde. "Rbd. \ V H/J i, !» Rbd. S K 8/4
og
Hav Embedsmænd i Hovedstaden, rigtignok havde gjort sig Hvrdo,
magter tage Deel deri, hvis Cabiuetter det vitseligen og have
- 4 þÿþÿ5þÿH 5 þÿþÿ3
Adcn
i
'Rug.
at
det
er
det
at
tillige
erfaret,
bekjeadt for særdele« Liberalitet i at bevilge Skatter.
Bedste
ikke kunde uadgaae, at dersom Frankrig ffulde have be
2-radfU
4 þÿ 1 þÿ8 þÿ 4 þÿþÿ2þÿ4
have
som
muligt at bestille med Araberne, saa
Hr. 8. Hjerta, som Eier af en Tidende, erklærede Dtto, st-radet... 3 þÿ5U þÿ8 4
sluttet for enhver PriiS at opretholde det« Myndling at detsaalrdet
1 þÿþÿ
er den
Mening her, at de ville lade blandt Andet, at Forflaget syntes ham sprdeclagtigt for
4
þÿ3
4
12
Mrhemed Ali i hanS tiltrodsede Besiddelser, »ilde sig noie med almindelige
8»
at beflytte dereS Landsmænd i Sohaviune Tidenderne i to Henseender, for det
det
fordi
Forste
dette meget mere opnaaeS ved en militair liraftudvikling
var en Besparelse af en nuværende Udgift, som de da Klaeff, roqet .. pr. Lpd. 2
2 ., þÿ3þÿ8
1) ikke »idere blande sig i den arabiffe Politik.
2.,
»ed Rhin end ved Skibtudrustninger i Middelhavet
1
D.to,
gronsaltet
I þÿ5 þÿþÿ8
12..
þÿz
kunde
deres
i
stoppe
Akt t y i r o.
egen Lomme, og dernæst fordi den
Men forudsaaes dette, vilde de omtalte Cabiuetter vift
" "
CapO Michel af Skibet þÿ Aglaé"
nok ikke have forsomt at forberede Modstand , for fra
ankommet til Havre Missornoielse, som vn yttre« mod Redacteurerne, da .4.4' ®nefrn
þÿ1 ,,
7 þÿ
,,
þÿ1 þÿ
vilde overflyttes paa Standens egen Referent; thi at
Pr.
beretter
at
kunne
4 þÿ
af
saadoune
Merico:
þÿ1 þÿ
den
Demonstrationer
byde
0te
Folgeude
fra
w'ffl
Si
þÿ Dajeg
Begyndelsen
Juni denne Misfornoielse ikke vilde blive
SiællandSSmor, pr. Fdg. 12 þÿ1 þÿþÿ8 13
mindre end hivtil
4
Evidsen. Men om alt dette var der til Dato ikke Ta- forlod Carmen, gave de Dagen iforveien fra Campeche derom vilde
lAlt t Sedler og Tegn.)
han vove et lille Læddemaal, ,oet nemlig
o. Vi formode derfor, at Undertegnelse« afLon- ankomne Efterretninger temme.'i'g omstændelige Details
»ner-Forhandlingerue fra disse Cabinetter« vin denne Stad« Bele »ring. Forterne vare tagne, efter HanS Overbevii'Sning denne Misfornoielse ikke saa
Repræsentanters Side kun er fkect under visse og de Bele, rede kunde ikke holde sig længe; Ecnfulernc megeti grundede sig paa Ufuldstændighed eller Urigtigprivate Avertissementer.
Reservationer eller at der er blevet ydet dem vare flygtede ombord paa Stationens Fartoier, og Foe- hed Relationerne af Talernes Foredrag, som paa de
HSlteratre Ttumetdelfer.
Bedommelser, Redacteurerne tillode sig om hvad der
anden Borgen for Freden. I sidste Henseende deralisterneS Kri'gsgoeletterS Kanonild havde dræbt 0
Nye Sager.
var
blevet
virkelig
en
eller
4 Franskmænd, der horte til denne Nation« Consagt.
åler man nu om
fortrolig Erklæring eller Mc> deer:
Udkommen
þÿ
mene
?.Vin»stertct.
þÿ
Nogle
siger Aftonbladet
els«, der allerede for flere Maaueder sive« er ankommen salat. Den foederalistiffe Armce, soin belejrede TamEmilie« Hjertebanken, Vaudeville -Monolog af F
;l de omtalte Cabinetter, og hvori den Grændstlinie noit Peche, bestod af 0000 Mand og G/rnisonen i drt at , Tilfælde Friherre Nordcnfalk ikke modtager In- L. Heiberg. « Med
Melodierne aftrykte i Zerten. ) Jndb. 24 st
I H- Schubothe« Bogbandling.
ctegnedcS, som Frankrig »il holde paa, dersom det ffulde Hoieste af 2000. I Spidsen for den focderaljsttfte ?lr- stits-Miaister Portefeuillen , hvilket pa> Grund af den
omme til en factifl Mellemkomst i det tyrkiff-ægyptiffe mer faae man bestandigt en Ovinde , der opmuntrede rolige og uafhængige Stilling, hvori han besinder sig
Udkommen er: Det Kougl. Theater« Repertoire Rr 121
undtagen paa Bilkaar, hoi« Anta- Ottcrgadr -g Urstergave,
»liggende. Men forudseeS tillige Muligheden af et dem og gav det frygteligste Had tilkjcnde mod den i ikte er usandsynligt,
eller det cr Nylaarsoag t
rud, tor vi vel haabe, at samme Cabinetter, hvilke vi Campccke befalende Gouvern ur; hun talte hoit om de« gelse paa den anden Side cr Holst problcmatifl, vil Præ- Morgen. Originalt Lystspil i Arter, af i». Overskou,
re som Vogtere over den almindelige Fred, have knyttet magelose Hæon, hun vilde tage over ha« p.ra Grund siveaten i Gotha-Hofret Hr. Gylleohaal være dcn andet Oplag med e» Fortale, tndh. 40 st.
I. H. Schubothe« Boghanbling.
ere« Tiltrædelse til Loudoncr-Trartaten til Betingelser, af et Angreb paa hende« Dottre. Cu foederaOstiff Armee nærmeste, der vilde være Sporgsmaal om. Hr. Gyldenne
leahaal
har
paa
r ligge indenfor hiin Grændseline.
isetmindste
ved' sine Tapaa 3000 Mauv var gaaeu til TabaSco, ler havde
Rigsdag
Ptandede TlvorttSsrme»,ter.
Sanrmensverrgelse. Jsolge paalideligc Efterret- udtalt sig for Regier, ugen. Man paastod , at Lcra åer i Ridderhuset givet Prove paa et Par Egeusiaber,
omtrent
Tre Aar siden vovede Undertegnede til sine
For
ivger har man opdaget en Forening mellem nogle unge Ccuz vilde afryste RegjeringcnS A,g; dog give« der som ikke synes heldige paa denne Post, nemlig Hivsig Medborgeres
og
Meoborg, rinder« Belgjorenhed ai anbefale Vet
hed og Jntvllerauce. At han tager mod den, naar den af den adle forevigede
envtster , hviS Oiemed var Emancipationen af den ingen sikker Efterretning i saa Henseende.
Grev Holstein raa Fiurcadal optilbydes ham, er der vel ingen Tvivl vm.
rettede Institut for Opdragelsen af forladte Born , dcr allelawiffe Nationalitet, og ffjoadt den tilsyneladende kun
S v t r r i ft.
rede vare geraadeoe paa Afveie. hvilket Institut ved Grevcn«
»lde gaae ud paa Sproget« Cultur, dog synes at bave
D-d havde tabt fin »igttgst, Stott, og. uagtet
Rigsdagen. I RidderhunS Foi samlingen den 1ste
æret af politisk Natur, idet de vigtigste Medlemmer
fra Virevstabet Holsteinborg« Side, ikkun vedbetyvelige
Offerc
var
det eneste Emne, der foranledigede nogen
offentlig
re blevne arresterede. Den storste Deel af dem bestod August
kanter,, c paa attende Soada,; efter
"prerdi
Kiarlighed kund, vedligeholde«. Bor Opkordrlng blev deu
en
DiScutsion
to
deriblandt
fra
Skrioclse
Committeen
i
Embedsmænd.
RiddrrhuuSCnf Galliziere og
vgsaa
Gang. s.n. altiv »aar sand Trang tager sin Tilflugt tik dan?
Trinitatis.
Raab« Forsi ag om cn hrnsigtSBelgiorenhtd, ikke uden velsign, lsrSrige Folger, thi velvilligei,
inalundrrfogelsen er allerede indledet, og mon er na- Anledning afM Friherre
Froprædiken.
forenede sig vor, adle M.dborgermder om til delte Oiemed
adc at faae Ridverflabct« og Adelen«
Frue Kirke, en Eaneidat, Kl. 7.
rlijvii'S meget spændt paa devS Uvfald. Hvad for- mæSfigcre
at
fliænk, en Samling af avind, lige Arbe.der og ved ,n
Eandidat
Holmens,
Kl.
7.
Orfted,
vrigt de vsterrigffe Slawer engaae, saa leve de ganffe DlScuSfioucr refererede i Tidendtruc. Eommitteen
derefter foranstaltet Borttodntnq af diss, ,..pp»d.S man h»i.
H»»wrsse.
.
havde
Aftensang.
fraraadet Forsi >.t, men et af Committeen« Slotskirke ii, Hr. Hoioræft
oder de samme Love, som Monarkiets ovrige Indbygmodig, n om at bidroge sin Skjcrv til Vedligeholdelsen af ,n
Kl. !).
ere »g have Grund til at vise den samme Tilfredshed Medlemmer Grev Sandel havde reserveret sig mod Frue Kirke, Hr. Marckmann.Pauli, Hr.
Indretning, HviS gavnlige Virkning ved den derom aarligen
Adlnnct Paludan. ak
Institut, i« Forstander udgivne BeretningU .r, blevne bragte
Miltter.
g Patriotisme som de, idet de nyde de samme Fordele, Pluraliteten« Btsiutninger og foreflaaet, at der as Ridtil
offentlig Kundskab.
Holmens,
Hr.
Provst Holm.
alen er derfor hoS oS ikke om den ene FollcstammeS derhuuSka«seu sinldc lonne« eea eller to Referenter, for
Hr. K>erumgaard.
Dette Institut er imidlertio undergaaet en vascntltg For.
Helliggetftes,
Hr.
at
Wolf.
Prof.
et
Hr.
Gpang.
give
Resum.' af StanveuS Debatter, som siden Trinitatis, Hr. Dr. Ro'he.
pstaud mod den anden. Kun fortsatte Forforelser kunde
a»dr,ag og har erholdt en til betS H.nstgt svarende Udvidelse
Hr. Provst Brandt.
et lykkeS at vinde Tilhængere og gjore de forelobige siulve tilstille« de Avisredaktioner, som vilde benytte sig Petri, Hr. Pastor
Ved Hjelp en Sum as Rbdlr. 6000, som den ævle Enkegrrv.
Stapel, Kl. 10.
,nve v. Holstein »g hende« ældste Son, LehiiSgreve L v
kridt under en krigeriff KristS, hvilket sikkert ikke und- deraf. Herved troede man, at Debatterne ffulde blive frelserens, Hr. Provst Dr. Schack. Hr. Bisbp.
Holstein,
have sammenfludt, er ,n ide ubetydelig Arves«.'
mere
aaer vor Regjer,iig , der atter fyueS at være kaldet
fuldstændigt og npartiff refererede, end man har Frederik« Hr. Paftor Thun, Kl. 10.
siaard paa lZO Tdr. Land, som tilforn er bleven kalvet HjortStud. Joraensen.
! at være TydsiiandS Bevogter »g Beskytter faavel paastaaet hidtil at have været Tilfældet. Dette Grev garnisons, Hr. Prof. 'Brorson.
holmen, men «om nu, til »Er, for JnstilutetS hedengangne
Sandels Zocflag optoges med Bifald af en stor Deel Citadel letS, Hr. Petersen, Kl. vj.
Od Rorven som mod Osten.
Stifter, bærer Ravnet þÿ Holstemsminde,"bleven k,obt og be
Reform rert, Tpvfl, Hr. Paftor Hamburger, Kl. !,j.
þÿ Franfl, Hr.
Tatere, blandt hvilke Friherre Raab, fom meente, at
Indretninger blevne trufne, som en saa væsentlig Forandring
Pastor Raffard, Kl. li.
SEgypte«.
sornodne. Men tll at bestride og fuldend, disse,
gjor
Standens Anseelse fordrede en fuldstændige«
vartou,
Hr. Grundtvig.
Hr. Gruntioia.
Fremstil- Almiiiv. Hospital,
ler Bestyrelsen endnu en Sum as omtrent Rbd. 3000mang"I Kairo venter man, ifolge en Skrivelse derfra af ling af den« Forhtndlinger, saa at Almeenhedcn
Hr.
Kl.
til
Hi.
Ronue,
ret Abel Cathr. Stiftelse, Hr.
hvis Tilvetkbringels, Medborgere« Kjærltghed og Velgl-ren.
Ur Juni, med Utaalmovighed Efterretninger fra Ara- maatte lære at kjende, hoad de»
Kl. lO.
Rsiine,
hed ene aabne ben Udsigt.
tildrog sig i RidderHr. BiSbp, Kl. 12.
da man kan forudser vigtige Begivenheder. Pahuset. Man havee vel imod Grev Sandels Forslag DomhuuScapellet,
P«,
3 dette Oiemed have o, troet at maatte træde sammen »g
Student
Alaataar«,
Kl.
12.
Jorgrnseu,
«»» havde 0 Regimenter regulair Jnfanterie , h»ert paaberaabt, at RidderhuuSkassenS Penge behovedeS til rederiksderg Slot, Hr. Hofpr. Pautti, Kt. 12.
atter at maatte i de ulpkkelige B.rn« Navn. som det maa
aa circa 24,000 Mand, i Arabien, samt en stor Deel cn
være Alle af Vigtighed at kunne blive flikkede til iglen at
redertksberg Bp, Hr. Hotsoe, Kl. !«.
Reparation paa Ridderhuustaget; men da der var
t Samkundet. bonltgen Ho- den offentlige K,ærlig.
optage«
s hana irregulaire
tropper, uavoligen HanS tyrkiske SporgSmaal om Standens Anseelse, meente Friherre«,
om dm Understottelse . som en
hed
anholde
Neifende.
Indretning, d,r
avallen, hvoraf 1000 Mand laae i Hrdscha«, 2000 at Taget buede staoe tilbage. Hr. von Hartman«.
kan have saa gavnlige Virkninger for Statssamfundet,
spner
Ht?tomne dcn «»dc August.' Stistseapitati« Rettig kro Gekte, at have Krav paa.
i 'Heman og 0000 Mauv i Mediaa. Hun træk- dorff ansaae det for
saa
en Tag.
lige
som
Canv.
nodvendigt
Ae,unkt
Throl.
fea
Vogt
Stege, Kjodin <Mxb ira
Denne vor forelobiae Opfordring er for Oiebltkket henalle rcguloire Tropper tilbage, for at sende dem til reparation at rense
De.t fra v, Plet- Heistngoer , Apotheker Carger fra Hetstngfor«, Msliet'pqg.r vendt ttl vore ærede
Huset«
fom vt venliaen an.
Syrien, og allerede eie flere Regimenter ankomne over Sur, ter, som Usiudheden sætter .mådelige
Mapcn fra Falster, K,obm. OltvariuS fra Restvrd, Handels- mode om at komme »SMkdborgerlndir,
derpå«.
til Hjelp ved æbelmodigen at ffiænke
ComimS
den
lAleraudrieu; han opgiver endog saa dyrt kjobte Post
Hartvig fra Rander«. Ortoiiom cpetsier tra Esrum. o« en Gamling af qvindelige Ardeider, som di ffull, i SlutFriherre Cederstrom troede, at hoi« der nu gjorde«
»en 7»» August, m,» Vamp?, de« þÿ PeindsCarl"
traijah, hvor det 15de Limeregiinent paa 2,000
af d»tt« Aar« October Mauned lade offentlige« udstille
is, med A»1ugelsev af et Par Referenter paa Rid- til »fgaaede
Gothenbor, : «mdmæno»n» ¥»»?, Levtn , Stofrldt og ningen
og derefter bortlodde til Fordcel for Jnstitutrt paa Holsteins-Orienteu.
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« bat ttUivafulde Haad, at delt« Skidt,
hvortil v, af »tgets fsrtk Vspe. Ut Ij«rllg«n iiitevrsfew
sig ter Jaftitatet, ert M«« oymnntrede illc »il fa»uf

MrM. h

Urtfriltitdfr.
v» liifatt vet ©i»(N, at de Sibtidrr, mau saaloves v-lt-uHalvUge« vil ffjænke, Maattt funa« afteveres i »c« fsrste
deel af Octodcr Maaned, i hvilken Henseende en nærmere
Vekle»»tal«elf« til sin Tid af o4 stal vorde foranstaltet.
Klshenhavo. den sit« Juli 1640.
Malvtns, Grevinde af Moltke. W. Jrgrns-Verg,
Jtammabftroint«.
Wing«,
Z. Brandt«, Delolm.-, Adler,
Conferentsraadinde. siroken. Geh.-Etatsr. Etatsraad.
?. R Hvidt, S. L. Tnren, C. H. Bisby,

.

Dette Huu«, der er

assureret for 12,400 Ztbd. Selv

tvcut IbH Rbd.
3dt» og sidste Auctio« er berammet til Mandagen den
24de August forstt., ligeledes om Eftermiddagen Kl.
3 þÿ
5. Auktionerne holdes i Ejendommen paa 1ste Sal.
(konditionerne, Burderingsforretningen, Adkomstdocu»re til Estersyn hos Prokurator Dahl
menterne m.
Rr. 6, 2d,n Sal.
Gammkltorv
paa

».

Ktatsraad. Capitain i Soetaten.
Præst.
Eftet Meddelelse fra Eapitain Jacobsen af Jngenieurccrpset bliver paa Grand af Omlægniag as Broelægningen i

Det Kv»gelige Theater.

I OvertenSsttmmtlse med Kongl. Resolution af 11te
Juni 1810 afholdes Mandagen den 10de August og
Frederiksderg Byes »Ueeaade Passagen ia,«»nem denne Gade paafolgeodt Dage, om Formiddagen Kl. 10, i Salen
fra Mandagen den lød« deuneS og indtil videre spærret for
Ridende og Kisten«, fom ikte »re Beboere i bemeldte Gade; ved Hoflheatrkt, offentlig Auctiou, hvorved det Kongl.
dog vil der dl, ve forget for, at Passagen er udindret om As- Theaters Loger bvrtabonnercS til de Hvistbydende for
tenen efter »rbeidstlden og om Ratten; hvilket herved be>
Sessionen fra 1ste September d. A. til 31te Mai 1841.
kjendtgjsres.
Aucttonsrvndittontrne, tilligemed Fortegnelsen over
Ksobrn havns »«t< sondre virk, den 7de August 7840.
M. Friderichsen.
Logerne og det trykte Schema over samtlige Fore stillings>
Roeskilde, dage, erholdes 8 Dage sorindeu Auctivorv, hver For2 « Z Disciple, som freqventer« Latinflolen
kunne hos en galant Familie, denne vy erholde Kost og Logie
2, i Theatercomptoiret i Chrimiddag fra Kl. 10 þÿ
Maaneds
ved
denne
Udgang. I fiiansborg SlotS Sidebygning.
for c« moderat Betaling,
Rangel deraf onffe« en galant Herre eller Dame. Anviisere til Eftersyn Soudagen den 9:c August
nlng giver Modehandlerind« Lind t Kirkestræde i Roeskilde. fraLogerne
Kl. þÿ11
2, og paavises af de i Theatrrts Pcstibu'e
UnderviiSning.

En dannet Pige onsser sig i Huset hoS en agtet Zamilie,
ligemcaet hev eller l Provinrserne for at give sammes vorn
UudermtSning i Zransk. Tpdsk, Piono-Zorte, Haandarbeider
.og »e almindelige Skolekundskaber. De Reflecterede bed, s
indgive en villet paa dette Blad« Contoir mt. l. 3. N.
Rr. 325.

Efterlyses.

Veien fen Kjflge til Rori.kilde Kroe er Onsdagen
ilcn 5te dennes af en Vogn talit en l.a-derpoae med to
Finderen
i'ohnkj (tilter, een Meerskiiin og; een af Trre.
hede at aflevere, den i ni ml en god Doueeur lil Kroenianden i Hooakilde Krne.
|>aa

Ledige Tjenester.
I ,n Præst, gaard i

Sjælland kan en

Huussomfrue,

der

foruden Meiert sorstaaer Madlavning, saavel fiin som grov,
Reflect, rende ville
saae Ti.oest, til Iste November d.
mils« dem i lille Kannikestræde Rr. 35, 3di»Sal. l>0 Uden
god, Anbefalinger nytter det Ikke at melde sig.
Candivutus Medicin« Ver agter at nedsatte sig fom
praktiserende Lage, anvises et meget forderlagtigt Landdistrikt,
samt bcqvem Bolig med Kost og Opvartning. Raar Reffec«
irrende i ssrseglet villet opgiver Ravn og Adresse, astagt
paa dette Blad« Contoir under Marke L. II. Rr. 314, kan
nærmere Aftale ffee.

«.

.

«»

Ije«est,s»ge«»e.
Ku ung Hige
anbragt hak en dannet Familie paa
Laudet tor at deeltage I alle hiiuslige Svaler og derved
Ivre Landliuiiaholdning , for hvilken huu avrdele« aynea
Da Ilenden l'leial'oraeldre klæde Ilende,
al liave Anlæg,
fordre« Ingen lilla, men klin, »oin hrxialuing far hende«
dunkelt

(terning,

al

blive oplaget med Godhed og Velvillie. Hilaflagt i Ldlie, uf 14 Dage

let i vi inrkt. M. J Nr. 312 hede«

paa dette Hlad« Cenlolr.

as

ttCårf.

omtrent 45 Hestes Krast, hvis Maffincrie er forfardiget i et af Skotlands bedste Fabriqurr og
indeholder alle nyeste Forbedringer med Metal. Pakning tc.,
kan erholdes billigt tilkkjob«. Det ,r indrettet for Passa-

9i npt Dampikib

sne-

gerer og tillige sårdeles passende til Bugsering saavel i
vert Zarvand som tilsoes, da alle Gangscrtninger ere conccn
trerede paa Dakket, hvorfra Maschintsttn bar Letligbed at
overset alt hvad der foregaaer omkring Skibet.
Rarm.r, Anviisning ,r holdes i Dronningens Overgade

Rr. 27li hos A. T. Moller 4
hos A ler Kieller.

Eomp. og i Gothenborg

Til ylt»ing anbefale«:
Smult lyfi og stridt Puddersukker 13, 14 i, 15 fj. Pd.,
lysest« dv. I (i si., god fast Melis 25, 27 k 28 si., fim
Patent do. 30 si., fiint fiodt Melis 22, 24 k 26 si.,
smukt hvilt Riismeel 12 n 14 si., Kartoffelmeel 8 u
10 si , »stind. Gagomeel 24 si., Perltsago 10 si., tilligemed god reeasmugendc Coffe 25, 2G k 28 si.,' siiu
Havanoah do. 32 si., agte Java do. 34 si., Candis 24,
2G
28 si., hvide klare Carol. Riis 10, 12, 14 « 1G si.
sælges paa Hjerne! af lille Kirkestræde »g Hoibroplads
L. Chr. Wittus.
Rr. 42 hos
Ilii(i»kulve ellee Sigler, engeUke Leer

og

engl. IlakkeUe-

knit e kunne faav« (11 Lilli vv l'rlier ho« lieukræaiuier

H. J. II ol«tehroe,
VIiiiiueLkaftet >r. 25 i Kjttbenhavn.

Undertegnedes Fabrik paa Rorrebro Rr. 10 ék 17 er
bestandig forsynet med forflielligc Slags AgerdyrkaingSRedftaher og Mafiiner, saasom: Svingplove, stvrre og
mindre, hvoriblandt heelt af Jern, Scharisicator, Rensemaflrurr, llorvbarper med hg udeu Aifte, Hakkelsemastiuer af svrsti'ellig lt'onstructlon m. m. Alt leveres til
de billigste Fabrifspnser as'
F. Boeg.
Lpst Pnddersntter 14 a 13 si., dlto 12 si., fitn blaa Eaffe
samt lpo liandi« og fast Melis 28, Zti og 25 si., np Congo,
ihee 7 Mk., isl. Klipfist 7 a ti Mk. Lpdt., hvid og klar raff.
Lampetran 2l si. Polten i Anker«, faars i Rr. 2 under Bsrsen.

9ketblige Avertissrmrnter.
flurHnner

Mandagen den 10de August fsrsit., oin Vrftermiddagen
Kl. 3- 5, bliver isolg, forlig eg eerceeution, ved Zden

vttii ion

opbude« til

Huset

Rr.

Llortsalgt
185 i Dybensgade heri

Staden.

vlierendt Betjente.

Tirsdagen ben llte August serftkommende, em Middagen
Kl. 2, bliver ifslg, storlig oq Udlcrg, ved 3bte og sidste Auction,
opraabt til Bortsalg:
ttaardeier C. F. Hep« tvaard i Rpbolle Bye, Emerum

Sogn , Kl»denhavns Amt med tilliggende Jorder,
staacnde for contribuadelt Hartkern lt) Tdr. l Skp.
2 Ftkr. Z Alb. og fri Hovedgaarbstart 3 Tdr. Z
Skyr l Fdkr. lj «lb., tilligemed ben paa Jorden
staaende S«» og Asgrede, samt den til Gaarden
horende Bcsaining og Inventarium.
Condiiionerne og Adkomstdrevene er, forinden til Eftersyn
hoS Secretair Hagen, boende paa Rerregade Rr. 26 og 27.
Auktionen afholdes i den ovenmelbte Gaard.
I Henhold til de tidligere Beksendtgisrelscr herom af 30te
Juni, lste og 2ven Jnli sidftleden, k»ndgssrrS det hrrvrd endvidere, at ifolge Dom og Erecution bliver ved 3dte Auction,
fom afholdes Torsdagen den l3de dennts, om Middagen Kl.
12, paa den salgende Eiendom, bortsolgt den L. Sviher
tilhsrende (flaard Hvissinge Bye, Glostrup Sogn, mld dens
Jordtilliggende, der er ftyldsat for li) Tdr. Hailkorii, samt
bens vesoetning og Inventarium, Hse- og Kornavl. Conditionerne erfares paa Hr. Justitsraad og Birkedommer F redertchsenS Contoir paa Besterbrve Rr. 15, og dos Fuldmocgtig Smith, boende i Ry Kongensgade Rr. 232, hvor
vgsaa ncrrmere Underretning om Cieubommen kan erholde«.
Fredagen den l4de August forstk. om Eftermiddagen Kl.
þÿ2 4,bliver, ifslge Forlig og Udlecg, ved Buctton 5te
og sidste Gang opraabt for absolut »g uden flere Au c-,
ttoner« Afholdelse at dortsalge«:
indGaarden Rr. 123 i Lovftrcrde, med det i
lagte Bryggeri, og Maltgjorerie, der er og forbliver

»

.

samme

t fulb Drift.

Dtnne Eicndom, som er assureret for 18000 Rbb. og vurderet til 1 4000 Rbd. Selv, bestaaer as:
1) en grundmuret Korbygning, Z stor, »g 3 almindelige Fag,
2 Etager foruden Btboclseokselder, Frontespids over 3 Fag ;
2) 20, Sidehuse af Muur- og BindingSvark, hver yaa 5
Fag, 2 Etager og Kjelber ;
3) et vito Bagyuu«, 6 Fag, 2 Etager med Qvist »vcr 2
Fag, samt BognrcmiSse og Stald, :c..
Den aarlige Leie kan anflaaes til rirca 020 Rbd. og Skat,
ter og Afgivter til l80 Rbd. Bed 4de Aution er ikkun budet
8500 Rbd. Sslv.
Konditionerne m. v. ere til Estirsyn ho« Secretair og Prokurator Schsnberg, Tornibuflkgade ?lr. 156, 2den Sal.

den Ilte August fsrstkominende, om EsterKl.
imellem 3 og 5, bliver ved Auction lste
Middagen
Gang opraabt til Bortsalg:

Fredagen

Huset

Rr. 18 i Nybro egade,
tilherende asdsde Enkefrue Susanne M e y n sadt
Binher hende« Stervbce, hvilken Eiendom, der er a«-

sur, ret

for GOOO Rbd. Selv og vurderet fer 5000 Rbd.
Selv, saaledeS er beffreven:
a) ,n ForhuuSbvgning 1 Fag bred, 3 Etager hei
med Kjcrlder

Front, spirs,

under, Forsiden Grundmuur,

med

I») et Sid, hun«, 4 Fag bredt, 3 Etager heit, uwd
iljivldrr u uder
og« )et brolagt GaardSrum med ferst Pompevand.
Auctionen afholde« i Stueetagen. Anctionsconditio-

nerne, Burderingsforretningen og Adkomstbrcvene er,
Eftersyn Ho« Procurator Petersen, boende i Eompag«

til

niestroedet Rr. 70

anden Sal.
den
lste August 1810.
Kjedenhavn,
Ifolge tagen Bestemmelse unber Skiftet efter btn her i
Byen afdode Slagtermester Han« Ludvig Sorrnscn,
bliver det Stervboet tilhorende Sted i denne By?« Bagergade, med tilhorende Gaard«« og Haveplads, samt paavcrrende teglbcrngte Bpgninger, ll Fag, dir for kort Ttd siocn
af Ryt ere opfort,, stillet til Bortsalg ved 3 offentlige Ane-

tioner,

som

..

afholde«:
17«

D-j-

,, lide Skptbr.
De tv?nde forste paa Byens Raabstue og ben sidste i det s«l.
gende Sted. Hvilket herved, t Henhold til Plakaten af 22b«
April 1817, bekiendtgisres.

Svendborg Bpfogedcontoir,

den 28d«

Juli 1840.

Moltke.

Tirsdagen ben >8de August ssrstkommende, sm Eftermiddagen
Kl. imellem 3 og 5, bliver ifslge Forlig og Udlcrg ved Auction 5te og steste Gang opraabt for absolut og uden videre
Auctions Holdels, at bortsaelges:
Stendommen Rr. 76 og 77 A. ved Vlegbamsveien i uden-

- -

Sstv og hvis Grund indeholder et Areal af 00,300

og

til iluctionsefterretning vurderet til 10, (XX) Rbd. Selv,
indbringer i Leie circa 032 Rbd. om Aaret, hvorimod
d, aarlige Skatter eg Afgifter tun belsbe sig til om-

dyts Kleedeboe Qvarteer (ben 4de Dam), der er
»urderet ttl Aucttons Efterretning ser 8,500 Rbd.

Alen.

LU

konditionerne »g vurderingSsorretningen ere forinden til
Seerttair Hage«, boende paa Rsrregade Rr.
26 «g 27. B«d Ide Auction er ikkun budet 4700 Rbd. Selv.
Ifolge Doiu og Creeullon og cster vedkommende Ndlcrgo«
haver« 3teq«ii«lion bliver vid tre Anctioner, som afholdes
OnSdagiiic den 26te August, den Uoe og Z3de September
d. A., om Formiddagen Kl. ll, opraabt til Vortferlgelse
Gaarden Rr. 3 paa Frederikssunds Strandgade og etBoenge
af Udefuntdy Ovtrdrevsiorder, med priviligeret Hartkorn l
Td. 2 Skpr., af rirca 13 Tdr. Lands Storrclfe, hvilte Cicndomme der have tilhort afgaugne Kjobmand Hans Skade
Holm og fans Sou LarS Hansen Holm, nu d. siddes af
af Kjobmand B. B. T hronsen. Gaarden, hvis Bygninger
»re asfnrcrcle for 1 1,370 Rdd. Solv, og i hvilken. befindes
et Broendcviicva rk med tilhor ude Inventarium, bestaaer al:
a) et Forlnin« paa 2!> Fag, indrttct til Barclser, K>ollrn,

Eftersyn ho«

Forstue, Portrnni, Boutik og Breriidrviiiu'brcrndtrie, hi en
Udbygning paa samme ForHuuS af 6 Fag; o) et SibehuuS
af 20 Fag, indrettet til Pekhufe m. v.; d) en grundmuret
Tvcrlerngde paa 24 Fag, indrettet til Loe, Lade og Stald;
e) et Baghuus paa l8 Fag, indr.ltct til 2 Barclsrr, Rciscftald, BognriSse ni. v., og f) tvende store GaardSrum med
tilliggende Have. Bygningerne tre teglhcrngte, og StedetS
Banddeholdning ledes iglennem Neneer fra en udmerrket god
Kilde. I benne Gaard har i mange Aar »crret drevet en
betydelig KiobmandS- og Kornhandcl, samt Brandeviiuebrcrndcrie, og bcn er s.rrdrles fardeclagtig beliggende for en saadan Rcrringsdrivt. konditionerne, hvorefter dtnne Ciendom
agtes bertfelgt, knnne forinden Anetioncn erfare« HoS Hr.
Procurator Moller i Hillersd og her paa Contviret.
Zorste og anden Auctisn afholdes paa Tinghuset her i
Byen og tredie Auction i Gaardtn, som stal scrlges.
Hvilket i Overeensstemmtlse mtd Placaten af L2d» April
1817 herved beksendtgjsres saavel til vedkemmendc PanthavereS, som til de Lysthavende« Esttrretning.
Frederikssund« Bpefoged-Contoir, den 28de Juli l810.

Kriiger.
Onsdagen den 2den September forstkommende, Kl.2 Eftermiddag, bliver, ester Reqvisition fra SkiftccommiSsionen i
Forst- og Jagtjunker Rils LovenfkjoldS OpbudSboe, offentlig Auction afholdt i Herbcrgerer Isak M e es Huns paa
Klostrrhougtiie ved Skien over bemalkte BvcS faste Cirnbomme nemlig:

BolvigS Jernvcrrk med til- og underliggende Htrligheder, Maffinerier, Damme, Banrledningcr, BaaningShufe,
Materialhuse m. m. samt Gruber her og i Rebeners;
2) Aargaug« Mollebruge, saavel til Meel- som Grpnmal1)

ning ved Herre og Aalgaardstad;
3 Zve priviligerede Saugdlade mid Ret lil at oprette bet
4ve, med dertil hoiendc Tomter, Baaningshuse m. m. ;
4) en Stampiinollc ved Aalgaardstad;
5) Bamdle og Mcrlum Kirker med tilliggende Herligheder;
6) 2!) Bond.rgaardc af Skyld tilsammen omtrent 2/1 Skylddaler eller 66 Huder;
Alt fastedes, som dtt udfsrliaere sind,« brflrevct i RigStideiideu, Morgenbladet, den Constitulionrlle, Christiansand«
Addreofeavis og Skiensbladtt f«r forste Halvdeel af Juni
Maened forrige Aar. Bed Auctionen vil forst Bcrekit med
tilhorende Gruber. Mollebrugene, Saugbrugene og de forstjelligk Voudergaarde blive scrrstilt epraadte og deresttr vcrr«
kel undereet med samtlige Boels snige Ci ndomme. Dethes

vil der under Auelioncii gives de mulige Liebhavere Adgang
til at gjore Bud paa Bcrrket med een eller flere kiendommt
tillagte, Alt efter BrdksmmcndeS Qnffe.
Det beuurrkes dcrhu«, at Eiendommcnene absolut vorde

bortsolgte

ved dtnne

steer, samt at

Auction, hvis nogenlunde entageliat Bud

der til denne Auction vil blive

fremlagt nye,
for Kloderne scerbele« fordeelagtige Co»di:ioncr.
Nedre TellemarkeaS og TinelS Sorenffrivercontoir. bcn live
Wessel.
Juli 1340.
Ifolge Forlig og derefter koregaaet Erecution og Udlcrg,
bliver det AidcieSinatid'Isach Olsen tilhorende, i Hitterod
Kjodstad« Morkegade under Rr. 107 heliggende j'u.iS, med
tilliggende Hauge og en Jordlod i Byens Over: rev, stillet
til Bortsalg »ed Z»e Anctioner:
4o» September d. X.
Fredagen den
þÿþÿ
þÿ
þÿ !8d«
þÿ
þÿ
2den Oktober

þÿ

hver DagS Formiddag Kl. 10-12. De 20« forste Anctioner
afholde« yaa Hr. Justitsraad Byefoged ArdoeS Contoir, og
3die Auction paa selve Stedet som agtes solgt.
Conditionernc for Salget erfares hoo Postmester Procurater Borre i Hillerod.
Denne Bckjendtgiorclse tjener tillige til Panthavernes Esterrrtning ifolge Placaten af 22»e April 1817.
Maauedsauction.

Lsverbagen den l5deAuguft forstkommende, om Formidd. Kl. 10, bliver pa« vesterbro Rr.7Z afholdt en Maa»edsa uctisn over Heste og Besordringstsi, til
hvilken Anmeldelser modtages af JncaSsator Procurator Ryholm, Fredetilsbcrggade Rr. >5, indtil 5 Dage for Aucttsaen.

Invrntarir-Auctivn.

August Kl. i> Formidoag bliver ved
som afholdes i Sslogaden Rr. 414 Litr. G. bortsolgt enbcel Boge- »g Astcplanker. Hiulfcrlger og Hiulecg,
samt endeel forssjellige gamle vogne og Agestole, asd. Bogn«
mand Lorch« Vve tilhorende, mod Betaling til Provrprocurator Kraft, Rsrregade Rr. 25, h»S hvem Fortegnelser om
nogle Dage ville vcrre at erholde.
Torsdagen

den lZde

Auction

Licitatio«.
ToiSdagen den 1 3be August 1640, om Middagen Kl. l2,
bliver paa Raadstuen i Ringsted afholdt Licitation over en
Hovedreparation af TidSle Broen oq en »undre Reparation
af RaurS Broe, begge paa Landevejen imellem Ringsted og
Holbek.
konditioner og Overslag tre forinden til Eftersyn paa mit
Contoir.

Ringsted,

den 3die

August 1840.

H a r h o f f.

Tkifte.Judkaldelfe.

IVkorttficattons Etevnt«g.

Mathias Moller, Hans Kongelige Maj, stats Justits,
raad, Borgermester, Byfoged og Bpstrtver i Rpkjsbtng yfla
Falster, samt Birkesikriver i FalfterS virk, Gjor vitterligt:,,,
efter Begjaring af Procurator Tidemand, fom bcflikfe,
for M ciren Augusta John paa Corselihr til ifoh,,
hende meddkllt lienelirium paupertaiie at erhverve Dom II,
Ophavets? af ALgtestabet mellem hend, »g hendeS for stcr,
»ar siden bortrejste, og ikke senere tilbagekomne LifgUrnatil,
Skipper Riels Jensen Strange htr af Byen, samt g,
at hun maa vorde kjtndt berettiget til at indgase nyt c,
andet LEgtestab, gives herved bemeldte Skipper Riels Jen.
fen Strauge, i OvereenSstemmelfe med Forordningen as
llte September 1839, sisi 9, 14 »g 16, 3 MaanedtrS lovlig.
Kald og Barsel til at mode inden Rpksoding Kjsbstads Cy.
tingsret, som holdet paaBpen« Raabstue Mandagen den
l 6 d e R o v e m b e r f o r s t k o m in e n d e , F s r m i d d a g Kl.
l0 flet far dtr og da Sigtelse og Saggivelse at modtage,
Dokumenter at see i Netten fremlagte, stavnte og ustavt-ie
BidnerS edelige Forklaring at paahsre, Paastand at anhsre,
samt Dom at lide, Alt ester den inden Retten ncrrmere g, o.

.

Demonstration, Irettesættelse og Paastand.
Forelæggelse eller Laudag er afskaffet ved Forordningen as
3di» Juni 1796.
Det« til Bekræftelse udstad,« denne Stævning under þÿm:
Haand og Jurisdiktionens Segl.
rende

Rpkjobing paa Falster, dcn

Jnli

1610.

,

M » l l r.
(L. S.)

Prvclamerta.

Da flere Arvinger, opholdende sig i Danmark, have til u».
dertegnrte Skiftcforvalter indgivet Anmeldelser om Retlig,
hed som Saadanne i Bort efter jer paa Stedet asdode Jsr.
Johanne B r o d i n e K n o p h , men Legitimationer for derct
Arveret savnes; bvilket og tildeels er Tilfældet med de a»givne Arvinger« Ravne »g Antal, advares dcSfe herved om,

snarest mulig at indkomme med Præsteattester, d>r oplyse
Fsdscl og Slægtskabsforhold til dcn Afcode , saa og
med de ovrige manglende Opgaver, uden hvilket der paa
Anmildelscrnc intet kan blive at agte.
Kongeborg Bpfogedcontoir i Roege, den 28de Juli 1840.
I. C. Blom.
Alle De, som svrincne sig at have Noget at fordre i afg.
Arbcibskarl Hem min g Chris, tianfens Boe, indkaldt«
herved med tolv UgerS Barsel til for undeitkgncd, Skiftc-

deres

Commisston at anmelde og beviisligqjore saadant Krav. Lu
gesaa indkaldes med lovligt Barsel dcn Vftsde« Arvinger
for at legitimere dercs Arveret »g iagttage drrcs Tarv in-

der BoctS

Behandling.

Den Kongelige Lanrsover- samt Hof- og StadsretS Skiftekommission i Kjsbenhavn, den 4»e August 1849.

Meper.

Bilh. Jacobsen.

Alle De, s«m formene sig at have Rogrt at fordre i af.'.
Overcoiistadrl af de »rftindcste Tropper Johan Christian
Korslunde eller Korslund, dans Boe, indkalde« hcrocd
mod tolv Uger« Bars, l til for undertegnede Skifte -Commsi'.
sion ak anmelde og beviiSliggjore saadant Krav. Ligesaa indkaldcS med lovligt Barsel den A'dsdeS Arvinger for at lc. i.
timer, dcreS Arveret og iagttage dercS Tarv under Bari)

Behandling.
Den k,.l. LandSover- samt Hof-

»g StadSretS

Skifte-C.'m-

mitsion i Kjsbenhavn, den 4de August 1640.

Meyer.

Btlh. Jacobsen.

Alle De, som formene sig at have Noget at fordre i af.',
vestindisk Soldat Carl JacodsrnS Boe, indkaldes herved,
med tolv UgerS Barsel, til for undertegnede Skiftecomnimsion at anmelde og bevi'sliggjore saadrnt Krav. Ligcsaa

indkaldes, med lovligt Barsil, den AfesteS Arvinger for at
legtimere dcres Arveret og iagttage dercS Tacv under Bsltt
Behandling.
Den Kongl. LandSovcrrets samt Hof- og StadSretS SkcsieComrnission i Kjodeuhavn, den 4de August 1840.
Meyer.
Bi'lh. Jacobsen.
Bed Proklama af Dags Dat«, som »il blive læst i den
Kongl. Lands Omret samt Hof- og Stadsret i Kjsdenharn,
ere Alle og Enhver, som maatte sonnene sig at have Rogrl
at fordre i Urtekræmmer RielS Christensens t>l Slikitbehandling opgivne Bo , indkaldte med 12 UgerS Barsel >il
at anmelde og beviisliggjore saadant for undertegnede Skuteeommisflon ; hvilket herved endvidere bek,»ndtgj»rcs.
Dcn Kongelige LandS -Ovcrrcts- samt Hof- og Stadslctt
Skiftccominiosiou i Kjobcnharn, den 3lte Juli 1640.
V i l h. Jacobsen.
Meyer.
Bed Proclama af Dags Dato, som ril vorde læst ved vek
kommende Over- »g Underret, ere De, som have Rogct ol

»

fordre i Boet efter asdode Gj er tr uv Marie So niia iu,
Host, Enke efter afganane Birkcffriocr Riels Ci,nstian S o e t m a n n af Danstrupbundgaard, under Grcvstabet Fryscnborgs Skiftejiirisdiction i Wiborg Amt, indkaldt«
med 12 UgirS Barsel ttl for Undertegnede, der behandut
Skiftet paa Lehnsbesiddercns Begne, at anmelde og device
ligaiore deres Krav; hvilket herved endvidere dekjkNttgjoree.
Snorum pr. Airyuus, den 3tte Juli 1810.

fed

Saabye.
mig forundte kongelige allernaadigiie
Bevilling af 27de Marts 1840, som er læst den 7de Avic!
1840 ved dette Steds Byting, »er er mit Bærneting, indkalt.t
med Aar »g Dags Barsel fra den Tid at regcu,
herved þÿ
at betle Preclama er bleven læst ved den kongelige LandeOver- samt Hof- og Stads Ret i Kjobenhavn, samt 3 Gsiue
ester hinanden indfort i den Kjobenhavnsie Beriingsie Tidcnit.
Kjobendavns Adresseeomptoirs Efterretninger og dcn Alle
All' og Enhver i HanS Majestæts Rige c'
naiste Nercur þÿ
Lande, saavelsom udenlands boende , der maatte have nogct
Krav eller nogen Fordring, ak hvad Ravn nævnes kan, im»»
mig og min afdode Mand, Planter Thom a S H ugheS Hill

I Henhold til

den

her af Stedet, til dermed at freinkamme, og samme for migovertaget min afdode MandS Bo, at anmelde og biviisltggjere , inden ovennævnte udi Bevillingen foreskrevet

som har

Forlob »uli poena prievlual &
Sanlk-Croip, dcn lste Mai 1840.

TidS

ner|ielui »Hent!!.

Sarah

Hill.

Som Lavværge

Robert Beatty.
Læst i ten Kgl. Land« Overret samt Hof- og Stadsr.i >

Lsverbagen den 22de August, Kl. 12 Formiddag, blivtr i
vroegadeu Rr. 15 afholdt »u ertraordinaic Ekistesaml.ng i

Kjobenhavn og

den 6te" og j Deel i Briggen þÿ Torden
stjold".
Kisbeiihavn, den 6de August 1840, i St>ftcccmu>io|ie»en i

viisliggjor, deres Fordringer.
Rordseld, den 22de Juli 1840.

protccellerct Mandagen

dcn 20de

Juli 1S4".

Petersen. '
Grosserer C. C. Petersens OpdudSdvt, til hvilken famlCr«dit»rern« i Stervboet efter afgangne (flaardmand Ha»
lige Vedkommende tilsiges at give Mose for at ti klar« sig R!tels,n Larsen, o, Hustrne Kirstine JesperSdalicr
med Hensyn til et Forflag om Zieallsatieiitn af de Boet tilaf Epeilsbye indkald. s hcrv.d med l2 Ugers Barsel, til '-j
'
h »rende SkidSparlcr, nemlig i Dccl i Chinastibit þÿ Frederik nnderteguede
coiiimiitcrede Skiftesorvalter at anmeldt og
Grosserer C. C. Petersens OphudSboe.
Krast.
Georg Pedersen.

Sommer

Ulvbenbavei. Trykt t dct Berlingske Bogtrykkeri.

