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Fædrelandet.
1851.

Abonnementspris i Kjøbenhavn 15 Mk. pr. Qvartal, 5 Mk. pr. Maaned; enkelte Nr. 6 Sk.; udenfor Kjøbenhavn 3 Rbd. pr. Qvartal frit i Huset. Hver Sogne-Aften udgaaer et Numer« 
Bladets Contoir, store Kjøbmagergade Nr. 64, er aabent om Formiddagen Kl. 11—1.

12te Aarg. Tirsdagen den 9. December. Nr. 287.

V i have nu i tre Aar været Vidner til Reactionens grad- i 
fise Fremskridt i den europæiske Politik. Revolutionen 
havde gjort sig skyldig i Udskeielser. Nemesis er ikke 
udebleven. Østerrig befinder sig endnu bestandig i „For- 
fatningsbrud“, Preussen trøster sig ved et „af Guds 
Naade“ octroyeret Charte. Saa stor er Nationernes Let- 
sind i Kriserne, saa liden er deres Aarvaagenhed efter i
dem, al det samme Folk, der i 1848 ydmygede sin Mon- J

arch — og det huske Menneskene desto længer, jo høiere j 
de staae — det er nu reduceret til Hr. v. Bethmann- i
Hollwegs, den hos os fra Malmøconventionen bekjendte i
Grev P o u r t a I e s, og det øvrige „gammelpreussiske“ Parties 
søvnige og gammeldags Opposition. Grev Pourlales 
bar til Gjengjæld mistet sin Gesandtposl i Constanlinopel. 
Den churbessiske Forfatnings Skæbne er noksom bekjendt. 
Der intervenerede Preussen, som sædvanlig, paa Forbun
dets Vegne imod constitutione! Lovlighed til Gunst for en 
Ministerpræsident (Hass en pflug), som nu endelig, efter 
en treaarig Proces, ved Overretten i Greifswalde er bleven 
dømt til fire Ugers Fængselsstraf for Svig og Underslæb, 
i Mecklenborg Strøg Forbundet ifjor Constitutionen af 
1848 imod Fyrstens, men ifølge Adelens Ønske, og 
indsatte der igjen den gamle aristokratiske landstænderske 
Forfatning, laar have Fyrsterne af Nassau og Oldenburg 
gjort det af med deres Forfatninger. Det paa Ruiner !
saa rige Tydskland bar nu lagt sig en ny Slags Ruiner !

til, nemlig, „Märzerrungenscbafls“-Ruiner. |
Imidlertid er der gaaet Hul paa den store Byld. |

Den franske Republiks Prinds-Præsident har endelig ud- |
ført den længe lovede Statsstreg, som Faa frygtede, Nogle j
ønskede og Mange tvivlede om. Efterat have opslidt de 
forskjelligste Ministerier, og forsøgt Personligheder af alle 
politiske Farver, indtil ban endelig blev staaende ved far
veløse og ubekjendte Fagministre, som hverken havde 
Majoritet eller Minoritet i Nationalforsamlingen, — efterat 
have forsøgt alle constilutionelle Stillinger, uden at finde 
Hvile, efterat have vendt sig i sin politiske Sygeseng paa 
alle Sider, uden at komme til at ligge godt, har Ludvig !• 
Napoleon gjort el nyl Forsøg i det høiere Drama, et | 

delse. Og da dette Forslag, ved Venstres besynderlige 
Modstand, faldt, viste Majoriteten sig endnu fjendligere 
ved at fremlægge en Lov om Præsidentens og hans Mi
nistres Ansvarlighed. Præsidenten replicerede foreløbig 
ved sine Antydninger om Nationalforsamlingens lovløse 
Holdning og om den „hvide og den røde Dictator“ i den 
Tale, ban i Circus boldt til de Konstnere og Haandvær- 
kere, som havde vundet Prisbelønninger ved Londonud- 
stillingen, og da det orleanistiske Udfald af Pariservalget 
til Nationalforsamlingen var blevet bekjendt, bar han nu 
definitivt svaret ved sin 18de Brumaire.

Naar man ihukommer paa den ene Side den, efter 
Manges og deriblandt Louis Napoleons egen An
skuelse, formentlig almindelige nationale Trang til hans 
Gjenvalg til Præsident, og paa den anden Side den 
franske Forfatnings Artikler: 45, 47, 48, 51 og 68, saa 
falder Nødvendigheden af dette Brud i Øinene. Efter 
Art. 45 vælges Republikens Præsident for fire Aar og 
kan først gjenvælges efter fire Aars Mellemrum. Ved 
Art. 47 afgjør Nationalforsamlingen Valgets Gyidighad, 
hvortil over Halvdelen af Stemmerne og i det mindste to 
Millioner udfordres, idel Forsamlingen selv i modsat Fald 
udnævner Præsidenten blandt de fem Candidater, der have 
opnaaet det største Antal Slemmer. Art. 51 forbyder 
Præsidenten at prorogere eller opløse Forsamlingen eller 
paa nogen Maade at suspendere Forfatningens og Lovens 
Autoritet. Endelig udtaler Art. 68: at „Præsidenten og 
hans Ministre ere ansvarlige for alle Regeringens Hand
linger. Hvilkensomhelst Forholdsregel, ved hvilken Repu
blikens Præsident opløser Nationalforsamlingen, proro- 
gerer den eller paa anden Maade forhindrer den i Ud
førelsen af sil Mandat, er Høiforræderi. Ved denne 
ene Handling er Præsidenten afsat fra sine 
Function er (déchu de ses functions); de franske 
Borgere forpligtede til al negte ham Lydig
hed; og den udøvende Magt gaaer retlig over 
til Nationalforsamlingen osv. De øvrige Ansvar
lighedstilfælde saavel som den retlige Forfølgnings For
mer og Betingelser bestemmes ved Lov“.

31te Mai, vare de imod ham, fordi den var en Krænkelse 
af den almindelige Stemmeret; nu da ban foreslog dens 
Afskaffelse, understøttede de ham af samme Aarsag. De 
have den store Fordel baade at være enige og aabenbart at 
staae paa Lovens Grundvold. Spørgsmaalet bliver altsaa, 
er det Præsidenten, der arbeider Republikanerne i Hæn
derne, eller er det disse, der tjene ham? Dette vil Ud
faldel af Afstemningen i indeværende Maaned først vise 
os. Men kommer det endnu engang til Borgerkrig, da 
er Præsidentens og hans Raadgiveres Ansvar stort, fordi de, 
blottede saavel for Klogskab til ved Lovenes Benyttelse 
at opnaae deres Maal, som for Reddlighed og Resigna
tion til i modsat Fald at underordne sig Loven, atter 
ville have fremkaldt Revolutionens og denne Gang maaskee 
ogsaa Krigens Rædsler over Frankrig og Europa.

Ligesaa stort bliver Ansvaret for den gamle Majo 
ritet, der aldrig har villet troe paa Muligheden af denne 
Yderlighed, men i blind Tryghed bar overladt sig til sin 
sædvanlige con'stitutionelle Theoretiseren, og parlamen
tarisk Intrigueren. I Stedet for at benytte sin Finhed 
til at bevirke Enighed mellem alle veltænkende og grun
digere Franskmænd om ad fredelig Vei at gjennemføre 
nødvendige Modificationer i den franske Grundlov af 
1848, have de, og T hier s i Spidsen, fortabt sig i smaa- 
lige Partihensyn og politisk Qvietisme. De have hverken 
støttet Friheden eller Præsidenten, de have kun forviklet 
det politiske Spørgsmaal, hvorpaa Frankrigs og maaskee 
Europas Skæbne beroer.

Heller ikke denne Gang har den doctrinaire Kort
synetbed fornegtet sig selv. Men saaledes vil jo Forsynet 
have det; thi hvis de store Begivenheder kunde forudsees, 
saa blev der aldrig Noget af dem.

Premierministeren har idag meddelt Landsthinget, 
at Hs. Mj. Kcngen paa derom indgiven Ansøgning bar 
meddelt Cultusminister J. N. Madvig hans Afsked, samt 
udnævnt Domainedirecteur Etatsraad P. G. Bang til hans 
Eftermand. — Efter Forlydende er Stiftsamtmand Uns- 
paard udnævnt fil Ta YafinnQrnmmic^air fnr nnmainornA«



1 Mecklenborg strøg Forbundet iljor Constitutionen af 
1848 imod Fyrstens, men ifølge Adelens Ønske, og 
indsatte der igjen den gamle aristokratiske landstænderske 
Forfatning. laar bave Fyrsterne af Nassau og Oldenburg 
gjort det af med deres Forfatninger. Üet paa Ruiner 
saa rige Tydskland bar nu lagt sig en ny Slags Ruiner 
til, nemlig, „Mårzerrungenscbafls“-Ruiner.

Imidlertid er der gaaet Hul paa den store Byld. 
Den franske Republiks Prinds-Præsident bar endelig ud
ført den længe lovede Statsstreg, som Faa frygtede, Nogle ' 
ønskede og Mange tvivlede om. Efterat bave opslidt de 
forskjelligste Ministerier, og forsøgt Personligheder af alle 
politiske Farver, indtil ban endelig blev staaende ved far
veløse og ubekjendte Fagministre, som hverken havde 
Majoritet eller Minoritet i Nationalforsamlingen, - efterat 
have forsøgt alle conslilulionelle Stillinger, uden at finde 
Hvile, efterat have vendt sig i sin politiske Sygeseng paa 
alle Sider, uden at komme til at ligge godt, har Ludvig 
Napoleon gjort et nyt Forsøg i det høiere Drama, et 
nyt Tilløb til at ligne den store Onkel. Paa Austerlitz- i
dagen, den 2den December, bar han — ikke opløst i
Nationalforsamlingen, men forhindret den fra at træde j 
sammen, — ikke jaget den paa Porten, men stængel Døren ! 
til for den.

Og tilvisse var hans Forbold til Nationalforsamlingen 
blevet utaaleligt. Stillingen var ikke længer til at holde. 
Spørgsmaalet om Conslilulionens Revision og den almin
delige Stemmeret bragte den all i to Aar tiltagende Skin
syge mellem Forsamlingen og Præsidenten paa Spidsen. 
Efterat flere Forsøg i dette Tidsrum vare bievne gjorte 
fra det moderate Parlies Side til den franske Grundlovs 
grundlovmæssige Revision, men som alle strandede 
paa Bjergets hensynsløse Modstand, sendte Præsidenten 
ved sit sidste Budskab og Forslaget om 31te Mai-Lovens 
Abrogation Nationalforsamlingen sin Udfordring. Heri 
laa Tilkjendegivelsen af, at, efterdi Forsamlingen selv ikke 
havde villet gaae ind paa Forfatningens Revision, saa paa- 
tænkie Præsidenten at forsøge en Appel til Folket, i Krafl 
af den almindelige Stemmeret, hvis Princip ved 31te Mai- 
Lovens Indskrænkninger — navnlig med Hensyn til Bo
pælsvarighedens Betingelser for Udøvelsen af denne Ret 
— næsten var tilintetgjort. Den lovgivende Magts Majo- 
Fitet forstod Meningen; den fattede helt vel, al dette Skridt 
var stilet imod dens Magtfuldkommenhed, at det var en 
virkelig Appel fra den lavere Instans til den øverste — 
Folket. Den vendte sig altsaa pludselig imod den ud
øvende Magt, der nu kun fandt Støtte hos den ultrare- 
publikanske Minoritet, hvem Loven af 31te Mai altid havde 
været en Torn i Øiet. Præsidenten erholdt et tydeligt 
Svar ved Qvæstorernes Forslag om, at Nationalforsam
lingen selv skulde have Ret til at forlange bevæbnet Magt 
og udnævne dennes Anfører til sin Sikkerheds Oprelhol- 1 

hvortil over Halvdelen af Stemmerne og i det mindste to 
Millioner udfordres, idet Forsamiingen selv i modsat Fald 
udnævner Præsidenten blandt de fem Candidaler, der have 
opnaaet det største Antal Slemmer. Art. 51 forbyder 
Præsidenten at prorogere eller opløse Forsamlingen eller 
paa nogen Maade at suspendere Forfatningens og Lovens 
Autoritet. Endelig udtaler Art. 68: at „Præsidenten og 
hans Ministre ere ansvarlige for alle Regeringens Hand
linger. Hvilkensomhelst Forhollsregel, ved hvilken Repu- 
biikens Præsident opløser Nationalforsamlingen, proro- 
gerer den eller paa anden Maade forhindrer den i Ud
førelsen af sitMandat, er Høiforræderi. Ved denne 
ene Handling er Præsidenten afsat fra sine 
Funclioner (déchu de ses functions); de franske 
Borgere forpligtede til al negte ham Lydig
hed; og den udøvende Magt gaaer retlig over 
til Nationalforsamlingen osv. De øvrige Ausvar- 
lighedstilfælde saavel som den retlige Forfølgnings For
mer og Betingelser bestemmes ved Lov“.

Det var Forslaget til en saadan Lov, hvori Majorite
ten blandt Andet havde udtalt, at etbvertsomhelst Forsøg 
— fra Regeringens Side — til Brud paa Art. 45 var 
Høiforræderi, der modnede Louis Napoleons Beslut
ning. Han havde sat Alt ind for sin Præsidentværdigheds 
Forlængelse. Han havde i 3 Aar forsøgt alle lovlige 
og mange tvetydige Midler for at komme til dette Maal. 
Forlokkelser og Trusler i Hjemmet, Intriguer og Øjen
tjeneri mod Udlandet, navnlig England og Rusland , alle 
Veie vare ham lige gode, naar de blot førte til — at 
blive gjenvalgt i 1852. Da Lovlighed og Lovenes listigste 
Fortolkning ikke bar hjulpet, saa har han nu taget sin 
Tilflugt til Vold og Lovløsbed. Hvad vil Følgen blive?

Ere han og hans Tilhængere saa stærke ligeoverfor 
Frankrigs Udmattelse og saa fuldkomment i Besiddelse 
af Armeens Sympathier, at den ved Præsidentens Skridt 
i Loven hjemlede væbnedeModstand mod hans Usur
pation enten udebliver eller viser sig magtesløs, saa vil 
han maaskee erholde en ved hans Dristighed overrasket 
Masses tvungne Stemmer til Magtens Forlængelse. Men 
selv i delte Tilfælde vil hans Seir neppe vare længe. 
Tbi naar ban i Kraft af Napoleons Decret af 1804 appel
lerer til den almindelige Stemmeret for derpaa at bygge 
et keiserligt Senat og et keiserligt Kammer, der altsaa 
kun skulde være Enevældens Vaabenbærere, saa glemmer 
han Forskjellen imellem Geniets paa den nationale Be
undrings almindelige Stemmeret begrundede Almagt og 
egen paa en tvivlsom og ung Legitimitet støttede Middel- 
maadigbed.

Den, som med Opmærksomhed bar fulgt det repu
blikanske Parties Holdning, maa i det mindste indrømme 
delte Conseqvens. Da Louis Napoleon ved den davæ
rende Indenrigsminister Léon Faucher foreslog Loven af
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til at bevirke Enighed mellem alle veltænkende og grun
digere Franskmænd om ad fredelig Vei at gjennemføre 
nødvendige Modiflcationer i den franske Grundlov al 
1848, have de, og Thiers i Spidsen, fortabt sig i smaa- 
lige Parlihensyn og politisk Qvietisme. De have hverken 
støttet Friheden eller Præsidenten, de have kun forviklet 
det politiske Spørgsmaal, hvorpaa Frankrigs og maaskee 
Europas Skæbne beroer.

Heller ikke denne Gang har den doctrinaire Kort« 
synetbed fornegtet sig selv. Men saaledes vil jo Forsynel 
bave det; tbi hvis de store Begivenheder kunde forudsees, 
saa blev der aldrig Noget af dem.

Premierministeren har idag meddelt Landslhinget, 
at Hs. Mj. Kcngen paa derom indgiven Ansøgning har 
meddelt Cultusminister J. N. Madvig hans Afsked, samt 
udnævnt Domainedirecteur Etatsraad P. G. Bang til hans 
Eftermand. — Efter Forlydende er Stiftsamtmand Uns- 
gaard udnævnt til Taxationscommissair for Domainernes 
Bøndergods i Bangs Sled.

— „Lolland-Falsters Stiftstidende“ bringer følgende 
Correspondensartikel fra Kjøbenhavn d. 4de Dcbr.:

„I de sidste fjorten Dage have tvende Ting virkelig vakt 
Hovedstadens Interesse, en ny Skuespiller og Rigsdagsforband * 
lingerne om Slesvig. Men bvo der staaer udenfor Begivenhe
derne og ingen nærmere Anledning har li) at blive bekjendt 
med dem, kan kun henholde sig til det ofte skuffende Rygte og 
til, hvad Rigsdagstidenden indeholder, og denne opklarer ikke 
Sagen og vort indre politiske Maskineri. Af private og offenlige 
Yltringer synes at fremgaae, at Rigsdagens egenlige Forhand
linger og Beslutninger foregaae bag Couliserne, og at hvo som 
ei kan kige ind bag disse, kjender og begriber kun Lidet. Det 
er vel rigtigt og klogt og Tilfældet i alle constitutionelle Stater 
under farlige og vanskelige Forhold. Rigsdagens Medlemmer ere 
tilbageholdne, eller maaskee de ingen Ting vide; dog synes de 
alle, med Undtagelse af Bondevennernes Førere, at være meget 
misforneiede med Sagernes Gang og Ministeriel; men spørger 
man En eller Anden, hvorfor der da ikke gjøres Noget, faaef 
man kun Skuldertræk eller del nedslaaende Svar, al Intel kan 
gjøres, ikke Mere end hvad der er gjort, at Kortene ere for
blandede, at Ingen endnu kan paatage sig Dannelsen af et nyt 
Ministerium. Man maa altsaa mene, at den sidste Stump af 
Statsvraget skal knuses først paa Skærene og Klipperne. I vide 
i Provindserne forud, hvad hvert af Hovedstadens Blade vil sige. 
Paa „Flyveposten“ mærker man, hvor Vognen hælder ben; den 
har nu i de senere Dage opgivet Forsvaret for vor Selvstæn
dighed, er bleven ministeriel og taler lige ud Helstats-Sproget; 
og naar to saa store Patrioter, som Sponneck og Meyer, 
ere enige og arbeidc sammen i skjøn Harmoni, saa maa Dan
mark endelig frelses. „Berlingske Tidendes“ gamle Fatter er 
mærkelig taus og betænkelig; maaskee er han vred, fordi den 
ministerielle Procurator foretrækker Vombatten for ham. „Kjø- 
benhavnsposten“ er umaadelig driftig, den taler næsten i Louis 
Napoleonske Toner og Handlinger; den er et dagligt Ekko af 
de tydske Aviser og det tydske Parties Ønsker og Forhaabnin- 
ger og skraber Alt sammen fra Rasmus Sørensen til Fyrst
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Schwarzenberg. Man kan derfor kun antyde Mærkelighederne 
og Uforklarlighederne paa vor politiske Horizont, men Intet op* 
klare. Landstbinget bar været enigere og fastere end Polke- 
tbinget, og det faste Element skal isæt have vist sig hop de 
conservativeste Medlemmer paa et Par nær, der siges at ynde 
Ligegyldigheden eller Tydskheden, fordi man ad denne Vei haa- 
bede snarest at komme til „status qvo ante“, men selv disse 
fulgte til Slutning Strømmen. Gamle Ørsted regner man ikke 
med; han bar Sit for sig selv og lever bestandig lykkelig i sin 
gode Cancelli- og Stændertid. Den „motiverede Dagsorden“ 
gik derfor i Landstbinget glat og nydeligt, efterat Forslagsstille
ren havde holdt sit spagfærdige og ydmyge Foredrag. 1 Folke- 
thinget skal man længe have forsøgt at faae den almindelige 
fædrelandske Sag behandlet som en Ikke - Partisag; Bønderne 
skulle have ønsket det, og vilde gjerne have adskilt sig fra dereb 
Hovmestere, men Pluraliteten af Anførerne vilde ei tillade 
det; her skulde Partiet netop vise sig som Parti i sin Glorie, 
ved at være strængt ministeriel. Dog opstod der Splid i Leiren, 
og man fik det Særsyn, at de vigtigste Anførere stemmede for 
Baron Blixens Adresse og imod — Lebmanns. Dette forklarede 
Balthazar Christensen saaledes, at Blixen havde en saå 
almindelig Anseelse og Indflydelse, al det vilde været til Fædre
landets store Gavn, om hans Adresse var bleven antagen. Vort 
næste Ministerium vil vist derfor blive el Baltbazar-Cbristensen- 
Blixen-Finecke. I Cenlrum var Enigheden ikke større om Lebmanns 
Adresse; af dette Parti stemte omtrent ligesaa mange for og imod« 
Saaledes fik man det opbyggelige Syn, al i Folketbinget stemmede 
35 imod Adressen. Centrums Neier samlede sig, siges der, 
dels af Forslagsstillerens personlige Fjender, dels af de Feige, 
dels af vor diplomatiske Finansministers Drabants lille Corps. 
Men dette er nu ikkeMndet end det frækkeste Skumleri; thi 
for det Første synes Etalsraad David, denne varme Fædre
landsven og fremsynede Statsmand, at have været den egenlige 
Bærer af Folketbinget i denne Sag; ban fandt, at en Adresse 
var for „højtidelig“, og det er høist glædeligt, at Tbinget siden 
fandt del samme, da mart saaledes maa antage, at Folketbinget 
mener, at Tilstanden slet ikke er farefuld eller vanskelig og slet 
ikke værdig eller passende til en højtidelig Udtalelse ligeoverfor 
Landets Konge, ei heller al de omtrent halvhundrede tusinde 
Underskrifter paa Adresserne til Rigsdagen have nogen højtide
ligere og vigtigere Betydning. For del Andet siges Folketbinget 
at,haye fundet, al Dagsordenen sagde mere end Adressen, og 
man valgte da naturligvis den kraftigere og besterntere Udtalelse. 
Her maatte alter David hjælpe paa de Svage i Aanden; han 
udfandt da, at „at haabe“ er det samme som „at ville“. Det 
lettede; Alle faldt i Forundring over, at denne store og slaaende 
bandbed ikke slrax bavde været indlysende, og selv „Fædre
landet“ føler sig qvæget og trøstet ved hans „commentarius 
perpetuus.“ Nu behøvede da Folketbinget ikke Andel end sige- 
bagefter, hvad Landstbinget havde sagt. Ministeriet, vidste man, 
tog med Kyshaand denne Dagsorden, som det gjeutagne Gange 
havde forvaret sig imod at fortolke anderledes, end det fandt 
for godt efter dets egen individuelle Opfattelsesmaade. Og — 
hvor stort, hvor betydningsfuldt nu ikke! Nu havde man el en
stemmigt Votum af hele Rigsdagen, Landstbinget som Folke
tbinget. Enhver kan lægge og lægger i „den motiverede Dags
orden“, hvad ban bedst lyster. Nogle lægge den Betydning 
deri, at man ved den „er kommen ud over den uheldige Til
stand, hvori man var kommen ind“; efter Andres Mening be
tyder den 'aldeles Intet; efter Andres særdeles Meget; Nogle 
see i den et Tillidsvotum, Andre et Mistillidsvotum, atter Andre 
hverken det Ene eller det Andet. Den simple Menneskeforstand

Indrømmelser, saa burde vi Hüte modsætte os Slesvigs og'’Mol- 
stens Forening og ProitHdsialstænderM G^nopretteter og gen

nem Helstaten Danmarks Indlemmelse i Tydlkland.*

— Det er glædeligt at erfare, at den her i Byen 
sammentraadte Comilee til Understøttelse af danske Læse- 
og Sognebibliotheker i Slesvig har kunnet afsende dertil 
ikke mindre end 13,100 Bind, ved hvilke 46 Bibliotheker 
ere oprettede.

— Paakjendte Sager i Criminal- og Politiretten:
Under en af Criminal- og Politiretten den 18de November 

paadømt Justitssag, hvorunder Arrestanterne Niels Pehrson 
eller Thygeson og Sven Sveqsson, Begge fra Sverig, tiltaltes 
for Ran og for ved Magts Anvendelse at have tilvendt 
sig anden Mands Gods, og 3 andre Personer for Hæleri, 
blev ved de Tiltaltes egen, af Sagens øvrige Omstændigheder be
styrkede, Tilstaaelse, Følgende oplyst. Da Pebrson bavde lagt 
Mærke til, at en i Frederiksberggade boende Marcbandiser, Ja
cobsen, en noget svagelig Mand, alene forestod Udsalget i sin 
Boutik, grundede ban, efterat have udspionerel Localiteterne, 
herpaa en Plan til et meget dristigt Tyveri af Ubre, som han 
meddelte Svensson, og som de derefter Begge i Forening iværk
satte. De begave sig den 27de Februar d. A. i Mørkningen 
op i Boutiken og forlangte at see paa nogle Brystnaale, men 
da Jacobsen negtede at ville bandle, idet ban bemærkede, at 
han om en halv Time vilde have tændt Lys, kom de alter igjen 
til den angivne Tid og fornyede deres Begjæring. Medens Mar- 
chandiseren nu foreviste Brystnaalene, saae Pehrson Ledighed 
til åt slukke Lyset, ved al støde til Førstnævnte, som var ifærd 
med al pudse det, og da Jacobsen tog Lyset for at tænde del 
i et tilstødende Værelse, yllrede Pebrson, at de, for al han ikke 
skulde troe, al de vilde tage Noget, gjerne kunde gaae med ham. 
Neppe var imidlertid Jacobsen kommen ind i Værelset, førend 
Svensson trak Døren til efter barn og saaledes holdt ham inde
spærret, indtil Pehrson, der imidlertid tilvendte sig et Udhængs- 
skab med Ubre og Kjæder, der stod paa Gulvet i Boutiken, og 
som han tidligere havde bemærket, var kommen ud af Boutiks- 
døren, hvorefter Svensson ogsaa sky udle sig ud af samme. 
Skabet, hvori var 19 Lommeuhre og 6 Sølvkjæder, bragte Pehr
son, eiter paa Veien at have udtaget endel Ubre ved al sønder- 
slaae Glasset, hen til en Rullekjælder j Mikkelbryggersgade, hvor 
han skjulte det paa Locumet. Antallet af de Ubre, som ban 
strax udtog og tog til sig, udgjorde 16; de 10 af disse bragte 
han strax ud til en af de ovennævnte for Hæleri tiltalte Per
soner, Anders N., en Møllersvend, der dengang tjente paa en 
Mølle udenfor Staden. De øvrige 6 bavde han hos sig, da ban 
senere ben paa Aftenen samledes med Svensson i aen nysnævnte 
Kjælder i Mikkelbryggersgade. De hentede nu i Forening Skabet, 
hvori der befandtes 3 Ubre, soen Svensson beholdt, og Uhrkjæ- 
derne med vedhængende Nøgler, som Pehrson log til sig. Efter 
dernæst at have skjult Skabet under Rendeslensbrædlet over Sten- 
kisten for Enden af Farvergade og Halmturvtl, begave de sig 
ud af Veslerport og gjemte indtil videre hver 2 Uhre i en 
Hæk ved Farimagsveien , da de frygtede for at have saamange 
Uhre bos sig. Af det hos Marcbandiser Jacobsen Stjaalne, der 
i All blev vurderet til 167 Rbd. 48 Sk., ere kun 3 Ubre 
komne tilstede og barn udleverede, samt Skabet, hvori endnu 
var beroende en til 4 Rbd. vurderet Sølvkjæde, som Tyvene 
havde overseet. De øvrige Ubre og Kjæder bavde de dels solgt 
her i Landet, dels i Sverig, hvorhen de Begge, kort efter Ty
veriets Udførelse, begave sig, uden al nogen af disse Gjenslande 
senere har kunnet bringes lilveie. — Dé samme Arrestanter

Hensy q til de»; øven fate omtalte Mollersvend, Anders N., bavde 
Arrogante* Pehrson forklaret, at da han den paagjældende Aften, 
strax eftw Tyveriet hos Marcbandiser Jacobsen, udbragte 10 af 
de sitete o ø Ubre til bemeldte Møllersvend, anmodede ban denne 
om at gjemme dem for sig, idel han foregav at have vundet 
Uhrene i Spil. Ved sit første Møde i Retten den 24de Juni 
negtede Anders N., skjønt foreholdt Pebrsons Forklaring, at 
have modtaget Ubrene; men, da ban, efter samme Dag at være 
belagt med personlig Arrest, igjen den 27de Juni stilledes for 
Forhør, erkjendte han Rigtigheden af denne, idet ban dog paa
stod, kun at have modtaget 9 Ubre af Pebrson, hvilke bleve 
henlagte1 i en lille Kasse, der stod paa Mølleloftet, skjult af en 
større Kornkasse, og hvor de bleve beroende 1 å 2 Dage, da 
Pebrson igjen indfandt sig, for at hente dem, ved hvilken Lei- 
lighed N. kjøbte 2 af Ubrene, der under Sagen ere vurderede 
til 16 Rbd., for 7 Rbd. Han har ikke kunnet negte, at der 
er opstaaet Mistanke bos barn om, al Ubrene vare stjaalne; men 
derhos anført, at han dog tænkte, at Pebrsons Foregivende 
muligt kunde være rigtigt, og derfor ikke tog i Betænkning at 
modtage Ubrene i Forvaring. Da han saaledes bavde modtaget 
Koster i Forvaring, med Hensyn til ^hvilke ban bavde næret 
Mistanke om, at de vare erhvervede paa ulovlig Maade, blev han 
for Hæleri anseet efter den ovennævnte Frdgn.s § 22, og hans 
Straf bestemt til Fængsel paa Vand og Brød i 2 Gange 5 Dage. 
Af de 2 andre for Hæleri sigtede Personer, blev den Ene anseet 
med Fængsel paa Vand og Brød i 5 Dage, den Anden med 4 

Dages simpelt Fængsel paa sædvanlig Fangekost. I Erstatning 
til Marcbandiser Jacobsen bleve Arrestanterne Pehrson og Svens
son tilpligtede, Een for Begge og Begge for Een, at betale 133 

Rbd., hvoraf dog Møllersvend Anders N. in solidum mad dem 
vil have at beta(e 65 Rbd. — Samtlige Tiltalte bleve derhos, 
efter visse i Dommen bestemte Forhold, lilfundne at udrede alle 
af Actionen flydende Omkostninger, hvorunder Salair til Actor 
10 Rbd. og til 2 Defensorer 8 Rbd. til hver.

— Sjællandske Jernbane. Paa Banens første Afde
ling, Kjøbenhavn—Roeskilde, er i Ugen fra den 30te Nov. til 
den 6le Dec. befordret 2601 Personer, og Indtægten for Per- 
sonfreqvensen har været 1103 Rbd. 32 Sk., for Godstransporten 
796 Rbd. 35 Sk.

November 1851» November 185,0.
13,117 Pers. 5,505Rbd. 47Sk. 14,145Pers. 6,106 Rbd.65Sk«

Gods 2,615 — 65 - Gods 2,806 — 89 -
8,121 Rbd. 16 Sk. 8,913 Rbd. 58Sk.

BJdlawidet«
fføterrig« — Saavel „Lloyd“ som „Wiener Z.“ udtale 

sig gunstig om Louis Napoleons Stalscoup, af hvilket de 
love sig Fordele for det conservative Parti i Europa. „Louis 
Napoleon“, hedder det i „W. Z.“, „har tidligere givet det con
servative Parti saadanne Garantier, at ban maa antages at ville 
benytte den Magt, han nu bar tilrevet sig, til at bekæmpe Om- 
styrtelsespartiet og redde Samfundet ud af dettes Hænder. Hver- 
somhelst der optræder mod Revolutionen, er alle conservative Re
geringers Allierede og bar, uden Hensyn til hvorfra han stam
mer, Krav paa deres Anerkjendelse“. — Den 4de ds. har Mili— 
tairgouverneuren i Wien, Fellmarechallieut. Kempen, udstedt en 
Bekjendtgjørelse, der truer Enhver, som er i Besiddelse af revo- 
luliouaire Skrifter , med Fæstningsarrest eller Skandsearbeide i 
fem Aar. — Imod Jøderne tager Politiet i Wien i denne Tid 
strenge Forholdsregler og udviser dem skarevis af Hovedstaden. 
Rimeligvis har Regeringen dem mistænkt for Jobberi. — Den 
engelske Gesandt ved Hoffet i Wien, Lord Westmoreland,



at.baye fundet, at Dagsordenen sagde mere end Adressen, og 
man valgte da naturligvis den kraftigere og besterntere Udtalelse. 
Her maatte atter David hjælpe paa de Svage i Aanden; han 
udfandt da, at „at haabe“ er det samme som „at ville“. Det 
lettede; Alle faldt i Forundring over, at denne store og slaaende 

bandbed ikke strax havde været indlysende, og selv „Fædre
landet“ foler sig qvæget og trøstet ved hans „commentarius 
perpetuus.“ Nu behøvede da Folkelbinget ikke Andel end sige^ 
bagefter, hvad Landstbinget havde sagt. Ministeriet, vidste man, 
tog med Kyshaand denne Dagsorden, som del gjentagne Gange 
havde forvaret sig imod al fortolke anderledes, end det fandt 
for godt efter dets egen individuelle Opfattelsesmaade. Og — 
hvor stort, hvor betydningsfuldt nu ikke! Nu havde man et en
stemmigt Votum af hele Rigsdagen, Landstbinget som Folke- 
tbinget. Enhver kan lægge og lægger i „den motiverede Dags
orden“, hvad ban bedst lyster. Nogle lægge den Betydning 
deri, at man ved den „er kommen ud over den uheldige Til
stand, hvori man var kommen ind“; efter Andres Mening be
tyder den 'aldeles Intet; efter Andres særdeles Meget; Nogle 
see i den et Tillidsvotum, Andre el Mistillidsvotum, atter Andre 
hverken det Ene eller det Andet. Den simple Menneskeforstand 
kan nu ikke forslaae Dagsordenen; tbi Meningen kan jo ikke 
være, at man vil Intet gjøre og dog lader, som man vil gjøre 
Noget; men det skal den heller ikke, og denne Dagsorden er 
udisputerlig et sandt dansk Mesterstykke. Derimod kan 
man bedre forklare sig Dagsordenens Betydning af en anden 
Nyhed, som, forunderligt nok, synes stærkt at gribe og for
urolige Stemningen i Hovedstaden: der fortælles, at Madvig vil 
træde ud af Ministeriet og at P. G. Bang skal være Cultus- 
minisler. Nogle mene, at Madvig vil træde ud, fordi han som 
ærekjær Mand endelig omsider ikke mere kan nære sig ; Andre 
mene, at Bang er en Belønning af Finansministeren til Bonde
vennerne for tro ydet Tjeneste; Andre igjen, at de lydske Stor
magter definitiv har befalet os dette. Men dette er alter igjen 
kun Rygtesmedes spydige Ondskab, hvorimod den almindelige 
Mening synes at være denne, at det bøilagtede Ministerium 
maatte søge ql faae i sin Midte en det selv værdig Repræsen
tant for de høieste aandelige Interesser i Staten, en Mand, der 
med Rette kan siges at kunne indtage samme opbøiede Plads 
overfor Kirke, Videnskab og Koost, som hans Colleger indtage 
overfor Diplomatien og Udlandet, og dertil en Mand, hvis tid
ligere Udtalelser om den, slesvigske Sag stemme saa nøie over 
ens med og slutte sig til vort udmærkede Ministeriums Politik 
og Anskuelser om samme. Man maa indrømme, at i disse 
tvende Henseender skal man vist neppe i hele „det danske 
Monarchi“ kunne finde nogen værdigere og dueligere Mand end 
Bang, og det er desaarsag lige forunderligt og beklageligt, at 
den offenlige Mening synes at være imod hans Udnævnelse. 
Naar man derfor er „billig“, maa man lilstaae,, at vore Sager 
staae eller gaae fortræffeligt, ikke mindre i Indlandet end i Ud
landet. Posten bringer derfor ogsaa idag Underretning om, at 
General Bardenfleth bar overtaget Commandoen i Holsten, 
og at Officiererne skulle bære „del danske Kongehuses Skærf“, 
samt al de danske Officierer ere afreiste til al indlræde i det 
holstenske Armeecorps. Hvo vil negle Vigtigheden af denne 
store Begivenhed? Maa man ikke være taknemmelig mod et 
Ministerium og en Diplomati, der kan erholde saa overordenlige 
Indrømmelser? Hvad er Slesvigs conslilutionelle Forbindelse 
med Danmark at regne imod dette? Og Enhver, der ikke er 
en eiderdansk Casinowühler og blind Partimand, maa sandelig 
tilstaae, at naar vi kunne faae nogle flere saadanne holstenske 

han skjulte det paa Locumet. Antallet af de Uhre, som ban 
strax udtog og tog til sig, udgjorde 16; de 10 af disse bragte 
han strax ud til en af de ovennævnte for Hæleri tiltalte Per
soner, Anders N., en Møllersvend, der dengang tjente paa en 
Mølle udenfor Staden. De øvrige 6 havde ban hos sig, da ban 
senere ben paa Aftenen samledes med bvensson i den nysnævnte 
Kjælder i Mikkelbryggersgade. De hentede nu i Forening Skabet, 
hvori der befandtes 3 Uhre, som Svensson beholdt, og Uhrkjæ- 
derne med vedhængende Nøgler, som Pehrson log til sig. Efter 
dernæst at have skjult Skabet under Rendeslensbrædlet over Slen- 
kisten for Enden af Farvergade og Halmtorvet, begave de sig 
ud af Vesterport og gjemte indtil videre hver 2 Uhre i en 
Hæk ved Farimagsveien , da de frygtede for at have saamange 
Uhre bos sig. Af det hos Marcbandiser Jacobsen Stjaalne, der 
i Alt blev vurderet til 167 Rbd. 48 Sk., ere kun 3 Uhre 
komne tilstede og ham udleverede, samt Skabet, hvori endnu 
var beroende en til 4 Rbd. vurderet Sølvkjæde, som Tyvene 
havde overseet. De øvrige Uhre og Kjæder havde de dels solgt 
her i Landet, dels i Sveng, hvorhen de Begge, kort efter Ty
veriets Udførelse, begave sig, uden al nogen af disse Gjenslande 
senere har kunnet bringes lilveie. — Dé samme Arrestanter 
vedgik endvidere, al de Torsdag Aften den 10de April havde 
paalænkt at udføre et Tyveri hos Guldsmed Falck i Nygade, 
men da det blev for sent den Aften, udsalte de Udførelsen til 
den paalølgende. De gik da hen til Boutiken, bvor Pehrson 
begav sig ind, medens Svensson skulde vente paa ham udenfor. 
I Boutiken forlangte Pehrson at see paa for^kjeilige Guldsager, 
af hvilke han udvalgte og kjøbte en Del. For at give sig Ud
seende af at ville betale content, optog ban sin Brevtaske, men 
forlangte tillige en Regning for del Kjøbte med Qvitlering, for 
at han, medens denne blev skreven, kunde finde Ledighed til at 
undvige med de kjøbte Sager. En saadan frembød sig ikke, da 
Guldsmedens tilstedeværende Datter forblev Slaaende ved Disken, 
men idel Falck kom tilbage med Regningen , greb Arrestanten 
Guldsagerne, der efter hans Begjæring vare bievne indpakkede 
i en Æske, og styrtede ud af Boutiken. Da der strax blev gjort 
Anskrig og Arrestanten frygtede for at findes i Besiddelse af 
Kosterne, kastede ban disse fra sig i Boutiksdøren, hvor de kort 
efter* bleve fundne at 2 Damer , idet de vilde gaae iud i Bou- 
liken. Deres Værdi blev under Sagen ansat til 49 Rbd. 80 Sk. 
Efterat være indbragt af Folk, der strax salte efter ham, neglede 
Pehrson at have laget Æsken, ug angav som Grund til at ban 
flygtede ud af Boutiken, at medens han stod ved Disken og 
havde udlaget af sin Tegnebog en Halvhundreddalerseddel, for at 
betale Regningen med, kum en Person ind ad Døren og snap
pede Sedlen fra ham, og løb ban da saa stærkt ban kunde for 
al indhente denne, men blev da selv anholdt. Denne Forklaring 
vedblev han under flere Forhører, indtil han den 14de Mai algav 
nysnævnte Tilslaaeise, og efterat Svensson havde lilstaael Tyve 
riet bus Marcbandiseren, vedgik ban ogsaa delte. Som Følge 
heraf bleve begge de nævnte Arrestanter, af hvilke Pehrson 
er 21 og Svensson 27 Aar gammel , og som, med Und
tagelse af, at Pebrsun ifølge Amager Birks Exirarets Dom 
af 12te December f. ,A. havde været straffet, navnlig for 
Fornærmelser mod Politiets Betjente, med Fængsel paa Vand 
og Brød i 6 Gange 5 Dage, ikke fandtes at være straffede her 

i Landet, — ansete eller Frdgn. Ilte April 1840 §§ 1 og 
32 med en Straf, der bestemtes til Forbedringsbusarbeide, for 
Pehrson i 18 Maaneder og for Svensson i 8 Maaneder, bvurbos 
de, i Henhold til PI. 19de April 1805, efter Straffetidens Udløb 

blive ved Politiets Foranstaltning al bringe ud af Landet. — Med
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SJdlRMdet.
*• øt er ri g» — Saavel „Lloyd“ som „Wiener Z.“ udtale 

sig gunstig om Louis Napoleons Statscoup, af hvilket de 
love sig Fordele for del conservative Parti i Europa. „Louis 
Napoleon“, hedder det i „W. Z.“, „har tidligere givet det con
servative Parti saadanne Garantier, at han maa antages at ville 
benytte den Magt, han nu bar tilrevet sig, til at bekæmpe Om- 
slyrtelsespartiet og redde Samfundet ud af dettes Hænder. Hver- 
somhelst der optræder mod Revolutionen, er alle conservative Re
geringers Allierede og bar, uden Hensyn til hvorfra han stam
mer, Krav paa deres Anerkjendelse“. — Den 4de ds. har Mili— 
tairgouverneuren i Wien, Feltmarechallieut. Kempen, udstedt en 
Bekjendtgjørelse, der truer Enhver, som er i Besiddelse af revo- 
lutiouaire Skrifter , med Fæstningsarrest eller Skandsearbeide i 
fem Aar. — Imod Jøderne tager Politiet i Wien i denne Tid 
strenge Forholdsregler og udviser dem skarevis af Hovedstaden. 
Rimeligvis har Regeringen dem mistænkt for Jobberi. — Den 
engelske Gesandt ved Hoffet i Wien, Lord Westmoreland, 
har endnu ikke overleveret sine Creditiver og antages ikke saa 
snart at ville gjøre det, da Lord Palmerstons Svar paa de 
til ham i Anledning af Kossuths overleverede Adresser skal 
have gjort et ubehageligt Indtryk saavel paa det østerrigske som 
russiske Cabinet. — Den østerrigske Forbundsgesandt har faaet 
Befaling til officielt al meddele Forbundsdagen den ny øster
rigske Toldtarif. Angaaende Toldcongressen, der er sammenkaldt 
til den 2den Januar 1852 i Wien , meddeler „Fr. S. Z.“ den 
østerrigske Indbydelsesskrivelse, af hvilken det sees, al Hensig
ten med hin Congres er, ikke at sprænge Toldforeningen, men 
først al bevirke en Tilnærmelse mellem denne og Østerrig, saa- 
ledes at dette ikke som hidtil bliver ganske udelukket fra det 
øvrige Tydskland i handelspolitisk Henseende, og dernæst at 
bane Veien for Oprettelsen af en tydsk-østerrigsk Toldforening. 
Tilnærmelsen til Toldforeningen skulde bestaae deri, at der blev 
afsluttet en Handelsiraclat paa 5 Aar, ved hvilken Tolden af 
nogle Varer skulde ophæves og af andre nedsættes, og i det Hele 
taget de forskjellige Toldtariffer og Toldlovgivninger modificeres 

til gjensidig Fordel.

Frankrig« — De belgiske Blade bringe idag Efterret
ninger fra Paris indtil den 4de om Aftenen Kl. 11. Natten 
mellem den 3die og 4de havde været rolig, og indtil midt paa 
Formiddagen visle der sig ingen Symptomer til en Fornyelse af 
Kampen; da udbredte der sig pludselig i Forstæderne Rygter 
om, al Demokraterne fra Nantes, Rouen, Amiens og Lyon ilede 
Pariserne tilhjælp, at Louis Blanc, Ledru Rollin og Caus- 
sidiére vare komne fra England, at to Regimenter vare gaaede 
over til Folket, og at Nationalgarden havde erklæret sig imod 
Præsidenten. I el Øieblik var der bygget Barricader ved Porte 
St.-Denis og Porte St.-Martin, i rue Transnonain, rue Cadet, 
rue Rougemont, rue Faubourg Montmartre,, rue Bergére, rue 
Montmartre, vel Chålelet og paa flere af Quaierne. Nogle af 
dem bleve hurtigt tagne af Tropperne, men ligesaa hurtigt byg
gedes nye paa andre Punkter. Ved Porte St.-Denis blev der 
om Middagen kæmpet heftigst, et stærkt Artilleri blev kjørt op 
rood Barricaderne, der forsvaredes tappert. Tropperne lede meget 
og en General faldt, men endelig bleve Barricaderne tagne og 
en Mængde af deres Forsvarere huggede ned. Om Eftermid
dagen vare Gaderne omkring St. Eustache Skuepladsen for den
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egenlige Kamp; det var der, al balvtredie Division maatte feres 
i Ilden. Kampen endtes Kl. 5, men ferst efterat Gaderne vare 
bedækkede med Lig, og der indtraadte nogle Timers Hvile. Om 
Aften Kl. 8 kæmpedes der blodigt ved Barriéren Rochecbouart, 
Kl. 11 var Kampen ogsaa der tilende, men man ventede, al den 
vilde blive fornyet om Natten. Det bar mindre været den egen
lige Arbeiderclasse end Middelstanden, der bar deltaget i Kam
pen; Arbeideme venle paa Forstærkning fra Provindserne og 
paa Nationalgardens Tilslutning. Louis Bonaparte og bans 
Parti synes at være ængstelige; Tonen i de Proclamationer, der 
udstedes, er forceret, og man griber til det latterlige P.liddel, at 
udgive Kampen imod Usurpatoren for et socialistisk Opror, der 
blot gaaer ud paa at plyndre. Krigsministeren truer alle dem, 
der gribes med Vaaben i Hænder, med eieblikkelig at skydes. 
Krigsretterne ere i Permanens. Indenrigsministeren bekjendtgjer, 
at hele Frankrig har bifaldt Præsidentens Handling, men lader 
samtidig de belgiske Blade confiskere ved Grændsen, for at ikke 
Sagernes virkelige Stilling skal blive bekjendt.

— De officielle Depecher fra Provindserne ere næsten 
alle affattede i samme Form, og melde blot, at Efterretningerne 
fra Paris ere bievne modtagne gunstigt. I Orleans og Nan
tes er der imidlertid efter de seneste Efterretninger udbrudt 
Uroligheder, og Repræsentanterne af Venstre fordele sig i Pro
vindserne for at organisere Modstanden. Ifølge „l’Indép. Beige“ 
skulle Deparlementsraadene paa mange Steder være traadte 
sammen og have sal sig i Besiddelse af den administrative Magt 
og af Commandoen over Tropperne. Raadet i Somme-Departe
ment skal have erklæret Præsidentens Handling for lovstridig.

— En Mængde Embedsmænd - og Officierer af Armeen og 
Nationalgarden have forlangt deres Afsked. Mairen i andet 
Arrondissement i Paris har deltaget i Barricadekampen.

— Otte Brigader af Armeen i Paris have afstemt over 
Præsidentens Forslag. Alle Slemmer have, efter de bonapar- 
tistiske Blades Sigende, været derfor, kun een (!) Soldat skal 
bave erklæret, ikke al kunne stemme, da ban ikke Var tilstrække
ligt oplyst om Forholdene.

— Blandt de 29 nye Medlemmer af den raadgivende Co- 
mitee, ere de forhenværende Ministre de Parieu, Bonjean og 
Vaisse, Generalerne Husson, Lawoestine, Lebreton, 
Magnan og Vast-Vimeux, samt Polilipræfeclen de Mau- 
pas. Af de først udnævnte 79 Medlemmer skulle, foruden Fa li
eber, deMortemart, deMérode, Montalembert, Chas
se loup-Laubat, d’Albuféra, Chadenet, Heeckeren og 
flere Andre have afslaaet Valget.

— Protesten, der vedtoges i Mairiet i 10de Arrondissement, 
er bleven tiltraadt af 22 nye Repræsentanter, blandt hvilke 
Demousseaux de Givré, Delesserl og Larocheja- 
quelein

— Foreningen i „rue des Pyramides“ har holdt et Møde 
den 2den om Aftenen, i hvilket der paa Faucbers Forslag 
vedtoges at tilstille Præsidenten en Protest. Baroche vægrede 
sig ved at undertegne denne. Den 3die begav et stort Antal 
af Foreningens Medlemmer sig til de Mor ny og forlangte de 
fængslede Repræsentanters Frigivelse, men fik kun et und
vigende Svar.

— Størstedelen af de Repræsentanter, der bleve fængslede 
i det 10de Mairie, boldes endnu tilbage i Gasernen paa „Quai 
d’Orsay“, da de bave vægret sig ved at tilbagekalde deres Pro
test og forpligte sig fil, ikke at samles igjen. Blandt dem ere 
Berryer, de Vatimesnil, J. de Lasteyrie, de Lu y ne s, 
de Montebello, Oudinot, Passy, Dufaure, Vavih, 
C fiambo I le, de Rémusat, de Beaumont, de Corcelles, 
Odilon Barrot, Piscatory, Flavigny, Chigaray og

Lærerinder. Idet jeg fortæller om den, og hvad der slaaer i 
Forbindelse med den, vilde jeg ønske, at jeg, i Stedet for at 
nedskrive nogle Linier, kunde sidde i en Kreds af Fædre og 
Modre i vort Land, der trænge til at oplage i deres Hus Læ
rerinder til deres Børn , af Fædre og Modre, der ville sende 
deres Døttre ud i Verden som Lærerinder og Opdragerinder, og 
af unge Piger, der gaae dette ansvarsfulde Kald imøde; tbi er 
der noget Forhold i Livet, der lader endel tilbage at ønske, da 
er det vistnok det, der som oftest finder Sted imellem Forældrene 
og de Personer, der skulle undervise og veilede deres Børn.

Ligesom danske Familier i en Række af Aar have hentet 
deres Børns Lærerinder fra Tydskland, saaledes have de engelske 
søgt deres fra Frankrig, hvor liden Samstemning der end er 
imellem disse to Nationer , og del kan ikke negtes, at disse 
fremmede bamer, der ofte have været en Svøbe for de Familier, 

i hvis Midte de have levet, saavel de tydske hos os, som de 
franske i England , ikke altid ere bievne behandlede paa rette 
Maade. For at raade Bod paa eller om muligt afhjælpe det 
beklagelige Misforhold, der saaledes fandt Sted, besluttede man i 
England for nogle Aar siden at tage sig alvorlig af Tingene. 
En Comitec af ansete Mænd traadte sammen for al ordne en 
Undervisning, ved hvilken unge Piger i deres eget Land kunde 
finde Leilighed til al uddanne sig til Lærerinder, og, saavidl det 
kunde skee ved ydre Foranstaltninger, skaffe Forældre Garanti 
for at modtage kundskabsrige Landsmandinder i deres Hus i 
nævnte Stilling; men paa samme Tid havde man ogsaa Lærer
indernes Tarv for Øie. Alt delte blev snarl bragt i Stand. 
Med Hendes Majestæts Tilladelse blev den unge Stiftelse kaldet 
„Queens College“; dygtige Lærere, mest unge Géisllige, antoges 
til al meddele Undervisning i de forskjellige Fag, og Honorarel 
for hver Elev blev ansat meget lavt« for al give de mindre For- 
muende Leilighed til at benytte Undervisningen. For Uformuende 
blev der indrettet nogle faa Fripladser, og snart var der ind
meldt det bestemte Antal unge Piger; men den første Bestem
melse, at Undervisningen alene , skulde være for dem, der øn
skede at uddanne sig til Lærerinder, blev strax forandret; da 
mange velhavende Familier, hvis Døttre ikke havde dette Maal, 
ønskede at lade dem drage Fordel af denne Anledning til Oplys
ning og Udvikling, som her frembød sig. Undervisningen skal 
være ganske fortrinlig; den ydes alene af Lærere, men Damer 
ere stedse tilstede, og Navnene paa de Mænd, der bave over
taget sig den, borge for, at Enhver med Tryghed kan sende 
sine Døttre derhen. Der finder heller ingen ængstelig eller 
smaalig Spørgen Sted, om hvad der læres, og hvorledes der 
læres; med Navnet „Queens College“ forbindes der en saa af
gjort Tillid, at man maa sige ved sig selv, naar man hører den 
udtales, „Saaledes burde det altid kunne være ved Læreanstalter!“ 
1 Aaret 1848 blev den grundet, og to Aar efter bar man seet 
sig i den glædelige Nødvendighed , at maatte tænke paa en til
svarende i en modsat Del af London, fordi her ikke kan mod
tages Flere. Saavidt jeg erindrer, besøges den af 200 unge 
Piger, der Alle boe omkring i Byen, thi Pensionairer optages 
ikke i samme.

Jeg har tilbragt en saare interessant Formiddag ved mit Be* 
søg i „the Queens College“, hvortil jeg ved vor Ministers vel
villige Forekommenhed fik Adgång, og under hvilket jeg fik om
stændelige Forklaringer og Oplysninger af en vakker Mand, en 
Geistlig, der var Viceforstander, og tillige, Lærer i Historie og 
Dansk. Aldrig har jeg truffet ep Mand, der saa kraftigt som 
denne Geistlige har talt om en velordnet Undervisnings Frugter 
og Følger, og min Interesse, der endnu er ligesaa levende som 
den, hvormed jeg for mere end tyve Aar siden oipfatlede Alt, 
hvad der anxrik T^ndervianina ner Sknlevjpsen KIav Mrhoial sod

Rigsdagen.
I Kjandsthingets Gaargmedc (Mandag) foretoges 

ifølge Dagsordenen indledende Behandling af Lovudkast om Red
ningsvæsenet paa Nørrejyllands Vestkyst; Thinget besluttede 
paa Unsgaards Forslag at nedsætte et Udvalg af 5 Medlem
mer; af 34 Slemmegivende valgtes Tang (33), Neergaard 
(32), Tillisch (18), Lüttichau (17), Leth (16). — 
Den næste Sag, indledende Behandling af Lovudkast om For
andringer i Loven om Toldvæsenets Lønning, henvistes paa Kircks 
Forslag directe til 1ste Behandling.

Derefter foretoges 1ste Behandling af Lov om Udskriv
ningen til Landkrigstjenesten for Aaret 1852. Ord
føreren (Flensborg) yttrede paa Udvalgets Vegne med Hensyn 
til den fra Regeringen emanerede provisoriske Lov af 25de Au
gust d. A., at der om dens Nødvendighed vel kunde reises Spørgs- 
maal, og at man tør forvente, at Regeringen vil træffe saadanne 
Foranstaltninger, at lignende provisoriske Love, saavidl muligt, 
undgaaes for Eftertiden. Endskjønt man vel har bavt Betæn
keligheder ved § 1, har man i Betragtning af de Grunde, der 
kunne tale for den, i Forbindelse med Udsigten til den lovede 
Organisationsplan for Armeen, ikke troet at burde foreslaae For 
andringer ; delte har man imidlertid ikke kunnet undgaae ved 
§ 3, hvis Sllitningspunktum (at de Frivillige fritages for at 
møde i Recrutskolen, men skulle optages i Rullerne) man fore- 
slaaer skal udgaae. Han paaviste de mange Uoverensstemmelser 
og Forviklinger, som delle Punktum vil give Anledning til. Ud
valget indstiller saaledes, at det sidste Punktum af § 3 udelades, 
men at Loven iøvrigt vedtages uforandret, som den, er kommen 
fra Folkelhinget. — Justitsministeren sluttede sig aldeles 
til Udvalgets Betænkning. — Lüttichau ønskede forskjellige 
Oplysninger betræffende de Frivillige. Han havde havt Leilighed 
til at gjøre sig bekjendt med den Nytte, de frivillige Combat- 
tanter have gjort, og den Velvillie, hvormed de ere bievne mod
tagne ved Armeen; ban ønskede, at de Frivillige bleve belønnede 
saa godt som det kan beslaae med god Orden, men ban maatte 
gjøre opmærksom paa, at der var forskjellige Frivillige; de, der 
havde deltaget i Kampen for Fædrelandet, vare belønnede paa 
en smuk og hæderlig Maade ved nu at være ansatte som Offi
cierer eller Underofficicrer i Armeen; men for de Andre, der 
havde været ansatte ved fredelige Betjeninger, der ikke medførte 
Fare, f. Ex. unge Medicinere, der havde været ved Ambulan
cerne og Hospitalerne og der havt god Gage, ansaae hån den 
Belønning, at de aldeles fritoges for at møde i Recrutskolen, at 
være mindre rigtig, fordi en saadan Fritagelse skete paa de andre 
Værnepligliges Bekostning; han henstillede, om det ikke vilde 
være rigtigere at frilage dem for et af de senere Aars og ikke 
for det første Aars Tjeneste. — Herimod talte Steffensen 

og Krarup. — Bjerring gjorde flere formelle Bemærkninger 
ved det af Udvalget fremsatte Spørgsmaal om Nødvendigheden af 
at udstede den provisoriske Lov. — Ørsted ønskede,' at man 
vilde gaae tilbage til Regeringens Udkast. — Stocken og 
Kierkegaard talte de Frivilliges Sag, idet den Sidste navnlig 
fremhævede, at det, man skulde belønne, var det Sindelag, 
hvormed de Frivillige havde stillet sig i Række blandt Landets 
Forsvarere, og ikke den Tjeneste, enhver Enkelt bar gjort. — 
Justitsministeren imødegik Bjerring. — Blecbingberg 
talte fo^ Udvalgets Indstilling. Sagens Overgang til 2den Be
handling vedtoges enstemmig med 48 Si.

Den Qæste Sag, 2den Behandling af Lovudkast om Kal- 
lundborg Lodseri henvistes uden Discussion enst. med 45 
St. til 3die Behandling.

Endelig foretoges 3die Behandling om Domaineeiendom- 
mes Afhændelse« Udvalgets Minoritet fKmrnnT har aH*r



eher, deMortemarl, de Merode, Montalembert, Cha fi
se loup-Lau bat, d’Albuféra, Chadenet, Heeckeren og 
flere Andre have afslaaet Valget.

— Protesten, der vedtoges i Mairiet i 10de Arrondissement, 
er bleven tillraadt af 22 nye Repræsentanter, blandt hvilke 
Demousseaux de Givré, Delessert og La roe hej a- 
quelein

— Foreningen i „rue des Pyramides“ har holdt et Mede 
den 2den om Aftenen, i hvilket der paa Faucbers Forslag 
vedtoges at tilstille Præsidenten en Protest. Baroche vægrede 
sig ved at undertegne denne. Den 3die begav et stort Antal 
af Foreningens Medlemmer sig til de Mor ny og forlangte de 
fængslede Repræsentanters Frigivelse, men fik kun et und- 
vigende Svar.

— Størstedelen af de Repræsentanter, der bleve fængslede 
i det 10de Mairie, holdes endnu tilbage i Casernen paa „Quai 
d’Orsay“, da de have vægret sig ved at tilbagekalde deres Pro
test og forpligte sig til, ikke at samles igjen. Blandt dem ere 
Berryer, de Vatimesnil, J. de Lasteyrie, de Lu y ne s, 
de Montebello, Oudinot, Passy, Dufaure, Vavin, 
Cbambolle, de Rémusat, de Beaumont, de Corcelles, 
Odilon Barrot, Piscatory, Flavigny, Chigaray og 
Créton. — Thiers, Changarnier, Cavaignac, Leflö 
og Roger (du Nord) skulle være førte til Ham.

— Ifølge „Patrie“ er Madier de Monjau falden ved 
Barricadekampen den 3die.

1 „Berlingske Tidende“ af 4de December findes under Mærket 

„5.“ en Artikel med Overskrift: „Svar til én Søofficier“, hvor 
blandt Andet disse Ord læses:

„Ingen selvstændig patriotisk Mand, selv om han lider af 
den Orm at aspirere til en Ministerpost, vil, naar han er ledet 
af en anbefalelig Ærgjerrighed for at tjene sit Fædreland, lade 
sig bevæge til, for mulig at kunne opnaae et sligt Ønske, at 
smigre for sine Overmæod, ligesåa lidt som til at lefle for sine 
Undermænd. Jeg bar Grund til at antage, at vi i det Hele 
taget i Marinen øntfke fremdeles at maatte kunne beholde en 
Bestyrer for Etatens Officierer, der, som Mand, er selvstæn
dig, patriotisk, sin Post fuldkommen voxen i den 
Regeringsbranche, ban som Ansvarbavende er ansat 
til, og tilmed en Mand, der er vor nuværende frie 
Forfatning hengiven.“

Skulde Hr. 5 virkelig have al Grund til at antage dette? 
Eller — lader han for hele den øvrige Del af Søetaten 5 
være'Lige, idet han giver Marineministeren sit Tillidsvotum?

Hr. 5 bar ikke iagttaget nogen streng Anonymitet, hver
ken i de 27, siger Syv og Tyve „Flyveposter“, hvori ban har 
skrevet om „Sø- og Handelsstaten Danmarks Søforsvar“, eller 
i „Berl. Tid.“ i denne af os udpegede Artikel; man bar derfor 
ikke kunnet læse ovenstaaende lovprisende Tirader om den me
get ærede Marineminister, uden at blive betaget af den ubeha
gelige Følelse, der altid x indfinder sig hos den, der har det 
Uheld, at maatte høre paa plump og upassende Smiger.

Dersom disse Linier skulde bevirke en ny Artikel af Hr. 
5, enten i „Flyveposten“ eller „Berl. Tid.“, da — tilgive 
Publicum. 8.

„Queens College“.
(Af Marie Bojesen.)

Saaledes hedder en Undervisningsanstalt i London, der nær

mest er bestemt for unge Piger , der ønske at uddanne sig til 

taget sig den, borge fur, at Enhver med Tryghed kan sende 
sine Døttre derhen. Der finder heller ingen ængstelig eller 
smaalig Spørgen Sted, om hvad der læres, og hvorledes der 
læres; med Navnet „Queens College“ forbindes der en saa af
gjort Tillid, at man maa sige ved sig selv, naar man hører den 
udtales, „Saaledes burde det altid kunne være ved Læreanstalter!“ 
I Aaret 1848 blev den grundet, og to Aar efter bar man seet 
sig i den glædelige Nødvendighed , at maatte tænke paa en til
svarende i en modsat Del af London, fordi her ikke kan mod
tages Flere. Saavidt jeg erindrer , besøges den af 200 unge 
Piger, der Alle boe omkring i Byen, thi Pensionairer optages 
ikke i samme.

Jeg har tilbragt en saare interessant Formiddag ved mit Be* 
søg i „the Queens College“, hvortil jeg ved vor Ministers vel
villige Forekommenhed fik Adgång, og under hvilket jeg fik om
stændelige Forklaringer og Oplysninger af en vakker Mand, en 
Geistlig, der var Viceforstander, og tHligeLærøri Historie og 
Dansk. Aldrig har jeg truffet ep Mand, der saa kraftigt som 
denne Geisllige har talt om en velordnet Undervisnings Frugter 
og Følger, og min Interesse, der endnu er ligesaa levende som 
den, hvormed jeg for mere end tyve Aar siden omfattede Alt, 
hvad der angik Undervisning og Skolevæsen , blev forhøiet vød 
Samtalen med ham, og under hans Forklaringer, der, hyor ty
delige og udtryksfulde 'de end vare^ vare frie for al VidlMtøbftL 
Jeg bar siden ofte tænkt paa denne Mand og hans Maade at 
udtrykke sig paa, ikke et Ord for meget, og Alt saa klart fremsat.

Et fuldstændigt Cursus er beregnet paa fire Aar, men det 
staaer de unge Damer frit for at træde tilbage efler hver Af
deling af delte, om de ønske det, ligesom de og kunne deltage 
i enkelte Grene af Undervisningen, og der bliver lagt særdeles 
Vægt paa, at de faae et klart Begreb om Alt, hvad der findes 
i Naturens store Rige; derfor indtager Undervisningen i Plante
lære og Naturlære, hvormed Læren om Himmellegemerne er 
forbunden, sin tilbørlige Plads i samme. Undervisningstiden er 
kun beregnet til 38 Uger, da Sommerferien varer fra den 2den 
Juli til 1ste October. Comiteen forudsætter, og det vistnok 
jned Rette, at Udbyttet bliver større for de Paagjældende, der 
jo Alle ere ude over Barnealderen, ved at arbeide med Friskhed 
og Iver i kortere Tid, og derefter gjennemgaae eller fordøie det 
Lærte, end ved at arbeide Aar <ud og Aar ind. Undervisnings
timerne ere fra 10—3; men i disse fem Timer bolde? kun 
fire Foredrag, da Læsetimen ikke maa afknappes, og de Mi
nuler, som Lærerne behøve, dersom de akujle gaae fra et Sted 
til et andet, fradrages ikke Undervisningsliden; den første Time 
begynder derfor Kl. 10, den næste Kl. 11^, derpaa Kl. 12£ 

og saa fremdeles.
Naar en uug Pige bar gjennemgaaet Undervisningeb i 

„Queens College“, bliver hun af Comiteen overhørt i de for- 
skjellige Gjenslande, bun ønsker, og derefter bliver meddelt 
hende et skriftligt Vidnesbyrd for hendes Duelighed. Ved disse 
Vidnesbyrd have Forældre Sikkerhed for den Persons Kundskaber, 
de antage, thi det er en Kreds af kyndige og høitagtede Mænd, 
der danne Comiteen; men naturligvis kunne de, idet de ere 
Borgen for hendes Evner og Video, ikke til samme Tid være 
det for hendes moralske Charakter, Dygtighed til at overføre 
sine Kundskaber paa Andre, og Opdragelsesevne; og de finde 
det ei heller ønskeligt, al Mødrene, de naturlige Opdragere og 

i Værnere, skulde fritages for den Ansvarligbed, der .paahviler 
I dem. De unge Piger, der have gode Vidnesbyrd fra Comileen, 

I ere, som man kan tænke sig, meget søgte. Overbørelsen selv
j er ikke offenlig. (Sluttes.)

ceroe og Hospitalerne og der havt god Gage, ansaae hån den 
Belønning, at de aldeles fritoges for at møde i Recrulskolen, at 
være mindre rigtig, fordi en saadan Fritagelse skete paa de andre 
Værnepligliges Bekostning; han henstillede, om det ikke vilde 
være rigtigere al fritage dem for et af de senere Aars og ikke 
for del første Aars Tjeneste. — Herimod talte Steffensen 

øg Krarup. — Bjerring gjorde flere formelle Bemærkninger 
ved det af Udvalget fremsatte Spørgsmaal om Nødvendigheden af 
at udstede den provisoriske Lov. — Ørsted ønskede,7 at man 
vilde gaae tilbage til Regeringens Udkast. — Sløcken og 
Kierkegaard talte de Frivilliges Sag, idet den Sidste navnlig 
fremhævede, at det, man skulde belønne', var det Sindelag, 
hvormed de Frivillige havde stillet sig i Række blandt Landets 
Forsvarere, og ikke den Tjeneste, enhver Enkelt bar gjort. — 
Justitsministeren imødegik Bjerring. — Blechingberg 
talte fo£ Udvalgets Indstilling. Sagens Overgang til 2den Be
handling vedtoges enstemmig med 48 Si.

Den Qæste Sag, 2den Behandling af Lovudkast om Kal
undborg Lodseri henvistes uden Discussion enst. med 45 
St. til 3die Behandling.

Endelig foretoges 3die Behandling om Domaineeiendom- 
mes Afhændelse- Udvalgets Minoritet (Krarup) bar alter 
optaget sit ved forrige Behandling forkastede Ændringsforslag 
om Jægerspris, idet ban nu indskrænker sit Forslag med Hensyn 
til de Skovstrækninger, der skulle følge med Hovedgaardene til 
Langvads Planlage (21 £ Tdr. Land) og nogle mindre Skov
holme (15£ Tdr. Land). Forslaget er tillraadt af 4 Medlemmer. 
Forslagsstilleren paaviste atter det efter hans Mening 
Ønskelige i, at Regeringen havde tilbørlig Tid til at afhænde 
disse betydelige Ejendomme; han havde vel ved forrige Behand
ling hørt en Røst, at man ikke skulde .forhaste sig, denne Røst 
var for ham, som kom den fra det hensovede Rentekammer; han 
mente, al man aldeles ikke risikeret Noget ved at optage Salget 
af denne Eiendom paa indeværende Aars Lov. — Delte maatte 
dog Stampe mene, navnlig i Betragtning af, at Hovedgaarden 
Christiansminde endnu saa at sige er bortforpagtet paa 1^ Aar. 
— Dette gav Kirck Anledning til et Sidebug til Domaine- 
directenren, som efter hans Formening allerede kunde have til
vejebragt Oplysninger betræffende denne yderligere Forpagtning. — 
Fi nau s mi nis t er e u paaviste det Ubetimelige i en saadan Fordring. 
— Krarup talte alter for Salget.— Unsgaard (Ordføreren) 
ansaae Tbinget for tilslrækkelig oplyst i Sagen; naar Forslags
stilleren bavde talt om at „forbaste sig“, da havde han, saa 
forekom det ham, selv været ilter nok med sit gjentagne Gange 
fremsatte Forslag om Jægersprig. — S. Petersen talle for 
Ændringsforslaget — Finansministeren svarede. — Kra
rup s Forslag forkastedes med 27 Stemmer mod 14. Derefter* 

vedtoges Loven med en af Udvalget foreslaaet, ved Sagens for
rige Behandling begrundet, mindre væsenlig Ændring, enstemmigt 
med 39 St. Det bliver derefter at tilstille Folketbinget.

Imorgen intet Møde.

Folkethingets Gaarsmøde (sluttet). Derpaa 
opkasledes Spørgsmaal om følgende Sagers Frempe: a) R. Sø
rensen: Forslag til Lov om en, midlertidig Forbedring i 
Almueskolevæsenet paa Landet, indtil en mere omfattende 
Reform befindes tjenlig at foretages. Efterat Forslagsstil
leren havde angivet Forslagets Hovedpuncter, behandlede ban 
det Spørgsmaal, om det var værdt al fremme denne Sag, 
da Cullusmipislcreo bavde erklæret, at ban bavde et omfat- 



lende Lovforslag herom færdigt; dette mente ban naturlig
vis. (Cultus mi nis leriet var ikke repræsenteret i Sa
len).— C. Larsen angreb enkelte Puncter i Forslaget, hvilket 
naturligvis gav R. Sørensen Anledning til atter al tale og 
C. Larsen til at svare, at dette Forslag ikke afveg fra det 
nu Beslaaende, i Andet end al Børnene ogsaa skulde gaae i° 
Skole efterat de vare confirmerede, men herimod vilde han be
stemt være. (Luder disse to Taleres Repliker herskede stor 
Munterhed i Thingel). — Tscberning vil for at give Cultu«- 
minisleren Ledighed til at udtale sig herom, stemme for Lo
vens Fremme. (Raab fra flere Sider: „Hvem er Ministeren?“ 
Munterhed). — V. Schøler taler for Lovens Fremme. 
— Afslutning forlangtes og vedtoges med 42 mod 37 Stem
mer. Forslagets Fremme blev ved Navneopraab for
kastet med 50 St. (hvoriblandt Ministeriet og samtlige Gejst
lige, med Undtagelse af Monrad) mod 34 St. b) G. Win
ther: Forslag til Lov om Betaling for Copikon m. v. fra Ma- 
trikulscontoiret; Forslagsstilleren tog Forslaget tilbage, da det 
oplystes, at Comileen i Loven om Jordudslykningen bar paa
tænkt at foreslaae det Samme; vilde den ikke dette, saa vilde ban 
alter indbringe det. c) N. Winther: Udkast til Lov om Af
holdelse af et Folkeraad paa Færøerne i 1852. Forslagsstilleren 
mindede om den Concurrence, han var kommen i med Inden
rigsministerens forelagte Lov; ban vilde derfor opfordre Tscher- 
ning og Monrad, som havde opfordret ham lil at indbringe 
denue Lov, til at raade ham. — Tscberning raader, forsaa- 
vidt der appelleres til ham som til raadgivende Provindsialstæo- 
der, al henvise Loven til det Udvalg, som formodenlig bliver at 
nedsætte angaaende Ministerens færøiske Communallov. — Mon
rad slutler sig hertil, og Sagens Fremme vedtages med 74 St. 

(enst.)
Første Behandling af Udkast til Lov om Sandflugtens 

Dæmpning (indbragt af Lykke). Forslagsstilleren moti
verer korteligen Forslaget, som støtter sig paa den Comitee- 
betæokning, sum angaaende samme Lov forelaa fra sidste Ses
sion. Efter denne Lov skulle Klilsognene udrede { af Arbeidet 
uden Vederlag; de øvrige J lilveiebriuges for Betaling, og heraf 
udredes J af Statskassen og J af Amisrepartitionsfondet og Am
tets Kjøbstæder. Denne Forandring skal træde i Kraft fra 1ste 
Januar 1852. — L Hansen talte om, hvor stor en Byrde Sand
flugtens Dæmpning, som den nu var ordnet, var for Klilsognene 
i Ribe Stift, hvor den udgjorde 3 Rbd. 19 Sk. pr. Td. Hartkorn. 
Hartkornsegalisationen kunde ikke siges al være fuldstændig 
gjennemfert, saalænge noget Harlkorn i den Grad var bebyrdet. 
Han antog, at Forslagsstilleren kunde være gaaet videre ug godt 
foreslaaet, at Statskassen skulde udrede alle Udgifter. — J. Knud
sen antog, at det Princip, som laa til Grund for Byrdens For
deling, var meget vilkaarligt og uretfærdigt. Med Forslagets 
Formaal var han naturligvis ganske enig, naar det kunde skee 
paa en billig og retfærdig Maade; men han vilde dog gjøre 
opmærksom paa, at Beboerne i disse Egne ikke havde Krav 
paa at see denne Byrde omordnel; den var en fastslaaende 
Skat, cn Prioritet, som mdeslod i Eiendommene der, og som 
bestandig var bieven taget i Betragtning ved Omsadninger der i 
Egnen. — L. Jensen slutler sig ganske til ham. — L. Hansen 
protesterer imod Rigtigheden heraf og fortæller, at ban selv 
havde solgt for 3 Aar siden en Bondegaard til 2000 Rbd. pr. 
Td. Hartkorn i Klitsognene. I denne Anledning udspandt sig 
en Debat imellem de tre sidste Talere. — Tscherning be
viste derpaa, at Fordelingen af Udgifterne var løst paa en heldig 
Maade, idet en Del vedblev at udredes af Klilsognene, en anden 
Del af de med dem i Forbindelse staaende Communer, Resten af 
Staten. Efterat der havde fundet en Debat Sted imellem Tsche r-

Bekjeudigjøreiser.
For at give Bekjendtgjørelser en i del skandinaviske Norden 

hidtil ukjendt Udbredelse imod en i Forhold til Læsekredsen billig 
Betaling, have Udgiverne af de trende i de tre nordiske Riger ud
kommende Dagblade Aftonbladet i Stockholm, Chri- 
stlaniaposten i Christiania og Fædrelandet i 
Kjøbenhavn forenet sig om gjensidig at være hverandres 
Commissionairer, saaledes al en Bekjendtgjørelse, indleveret paa 
el af de nævnte Blades Comptoirer, imod en Betaling af 12 Sk. 
pr. 50 Bogstaver eller deres Plads indrykkes i alle 3 Blade. 
Ønskes Bekjendtgjørelsen kun indrykket i et af de andre Blade, 
foruden Stedets, er Betalingen 8 Sk.

■ Bekjendtgjørelse
fra

Departementet for det Indre.
At den ved kongelig naadigst Resolution af 13de Octbr. d. A. 

' for den norske Statskasses Regning oprettede Pakkepost mellem
$ Christiania og Uddevalla i Sverige, der bliver sat i Forbindelse med
? en svensk Pakkepost mellem Uddevalla, Slocaholm, Gölheburg og
i Helsingborg, skal afgaae fra Christiania td Uddevalla indtil Videre

hver Onsdag Eftermiddag Kl. 3, første Gang den 10de December 
og fra Uddevalla til Christiania hver Mandag Formiddag, forsle Gang 
den 15de December d. A., bringes herved til almindelig Kundskab.

I Christiania d. 28de November 1851. (2066-78.)

A. c. C. c.
Avis-Salonens Agentur for Eiendomssalg 

» (Hjørnet af St. Kjøbmagergade og Silkegade Nr. 17, Isle Sal), 
f En betydelig Del større og mindre Landejendomme i Dan

mark, Sverig og Norge, især i Jylland, Slesvig og det sydlige Sve- 
rig, ere anmeldte til Salg, tildels paa særdeles fordelagtige Vilkaar. 

£ Anmeldelser modtages fremdeles og ville ogsaa blive bragte lil 
J Kundskab for eventuelle Liebhavere i England og Skotland. 
) (4072-78.)

3 A. C. Paa Andr« Fred. Høsts toriag er udkommet: 
Oehlcnschlägers Digterværker

* o»
E prosaiske Skrifter.
- 1— lOde Bind, 15 Rbd., rued Subscription paa de følgende
g Bind a 1 Bbd. ( 4056-61.)

I A. c. Subskriptionsindbydelse.
§ I Løbet af en fjorten Dages Tid udkommer et lidet Skrift
? ved Navn:
I M. A. Goldschmidt,

et Literalurbillede. Af F. Dreier, medicinsk Student. 
Med et Anhang om Hr. E. Meyer og Dyrene.

Størrelse omtrent 8 Ark, Bogladepris 4 Mk., Subskriplionspris 3 Mk. 
Planer med Indholdsliste ere fremlagte i Bogladerne og i flere 
Foreningers Localer, samt hos Hr. Bogtrykker Qvist; de ønskes 

J sluttede snarest mulig. (4062-71.)

Ringsted, ligefra een til otte Dage og derover, 
anmodes behageligst om, til Undertegnede, der agier at offenlig- 
gjøre ovennævnte Mands Adfærd imod gine Skrivere, 
at meddele Oplysning om Tjenestetiden, Behandlingen, Aarsagerne 
til Boilreisen eller Bortjagelsen, om de have Vidnegebybr, Kost
penge m. v. endnu tilgode og af Hvem de bleve antagne.

Vordingborg den 7de Decbr. 1851.
Fred« Husum,

Fuldmægtig hos Amtsforvalteren. : 
Dhrr. Redacteurer af Provindsaviserne bedes godhedsfuld op

tage ovenstaaende Opfordring i deres respective Blade. (3226.)

(5211.) Avis-Salonen (Hjørnet af store Kjøbmagergade 
og Silkegade Nr. 17, 1ste Sal, Indgangen gjennem Porten). Nyheder: 
„Hyldemoer“, Pbantasispil, af H. C. Andersen; «Verl Theater- 
væsen“ af A. Bournonville; „Dæmring“ af C. K. Molbech; 
„Carré imod en Cavalerialtaque“ af X. A.; „Folkekalender (or Dan
mark“; „Ueber die Scblesw.-Uolst. Frage“; A. Dumas: „Le Drame 
de Quatre-vingl-treize“; Foudrus: „Mémoires d’un roi“; Gau
tier: „Partie carrée“; „Histoire des Peintres, av.gr.“; G. Sand: 
„Moliére“; Lady Ponsonby: „Clare Abbey“; „Adelaide Lindsay“; 
engelske, franske og lydske Almanakker og Folkekalen- 
dere, m. m. fl. nye Skrifler og Blade. — Maanedskort 1 pbd., 
Ugekort 48 Sk., Entree 8 Sk. (som godlgjøres i Betalingen 
for Forfriskninger).

P« W« Olsens Hof musikhandel, Vingaardstræde 
Nr. 144 , er forsynet med indenlandske og fremmede musikalske 
Nyheder. — Instrument-Handel. (1212.)

B i il g æ Ferslevs Stentrykkeri 
er flyttet lil 

Østergade Nr. S, Aste Sal, 
i Hoffriseur Causses Hus, 

hvor der modtages Bestillinger paa Visitkort og alt andel tii Faget 
Ueuhørende. (1429.)

(5249.) 91. Cohens Meubel-Etablissemcnt, 
Vimmelskaflet Nr. 20, skraaes for Badsluestræde, 
er stedse forsynet med el rigt Udvalg af smagfulde durable Mahogni- og 
simpkre Me ubier, som sælges Hl særdeles billige Priser.

I« T. Goldberger s galvano-electriske Rheumatismus Kjæder 
<u huldes lil de fastsatte Fabrikspriser alene hos Isenkræmmer Peter 
Eegholm, Hjørnet af Østergade og Høibroplads. (5185.)

1 det franske Farveri
(Gammel Amagertorv Nr. 42) tadskes og presses ægte alle Slags 
Shaw ler, Dame-Kjoler, Meubelbelræk osv. (5527.)

Heering*« Cherry Cordial. Detail Udsalget af 
lir P. F. Heering’s Kirsebær-Liqueur (Cherry Cordial) til Fabrikpris 
er nu hos S. Hl. Salomonsen*s Efterfølger,

(5174.) Kongens Nytorv Nr. 206.

Aug. I. Heinisch (si. Kjøbmagergade Nr. 17, Hjørnet 
af Silkegaden) anbefaler det ærede Publicum sit Lager af bouteil- 
lerede udmærkede røde og hvide Bordeaux Vine, hvoriblandt i Sær
deleshed fremhæves og anbefales Medoc Ima 28 Sk. pr. Bout., 
3 Rbd. pr. Dousin; en udmærket St. Estep he 2 Mk. pr. Bout, 
og fortrinlig Cabarrus St. Julien 3 Mk. pr. Bout., 5 Rbd. pr. 
Dousin; Leo vil le 4 Mk. pr. Bout., 7 Rbd. pr. Dousin; Pontet 
Canet og Chateau la Rose 5 å 7 Mk. pr. Bout., 9 å 12 Rbd. 
pr. Dousin. Endvidere anbefales en udmærket Bourgogne 
(Beaune) tii 5 Mk. pr. Bout, og Chambertin original Aftap
ning 2 Rbd. pr. Bout. (51926.)

Hos Isenkræmmer Hendr. Jacobsen faaes: 
John Davis Patent Normann Barberknive paa Prøve 
til Fabrikpris , og B. æ S« Cowvanø bekjendte Stryge- 
remme ligeledes lil Fabrikpris. (5618.)

Eøbbera’s Etablissement af Blik-, Messing- og lakerede 
Varer, som er forsynet med alle Sorter Olielamper, samt Camphin- 
og Spirilusgaslamper er i Gothersgade Nr. 10. (5141.)

(1112.) Go tv ano - elektriske Kheumatlame 
Å^jscder fabrikeres af og faaes hos C. W. Pe ch ü I e (Østergade 

London 3 M. 8 Rbd. 88 8k.
K. S. 8 — 94 - Gjort til Kjob. Sælg.

Norske Speciessedler pr. 100 Sp. — I 197 197 197] Rbdlr.
Svenske Sedler pr. Rdl. Rigsgjæld — — 47J 47^ Rbsk.
4 pCt. kgl. Obligat, (excl. Rente) 88 87] 87] 1 88 Rbdlr.
3 pCt. dansk-engel. Obligationer

(excl. Rente) smaa.................... — — 72| ^3 L.ål4Bcm.
Do. do. do. (excl. Rente) store. . — — 72J 73 — —
5 pCt. dansk-engel. Obligationer 

smaa.......................................... — — 96 93] — —
Do. do. do. store................................ — — 95 96] — —
Nationalbank-Actier.....................142} 141} 141 1414 Rbdlr.
Actier i den kjob.- roesk. Jernbane — — 50^ .51, Species.
4 pCt. østgotb. Hypothek - For

enings Panleobligation af 1846 
ved Hambro & Son..................... — — i — Banco.

Norsk Laan af 1848 ved Hambro ! i
& Son......................................... — I — — I —

Bank - Actiernes Pris er med Udbytte fra 1ste August d. A. og 
Roeskilde Jernbanes do. med Udbytte fra 31le Decbr. 1850.

H« K. Hansen jun.



i Ribe Stift, hvor den udgjorde 3 Rbd. 19 Sk. pr. Td. Hartkorn. * 
Hartkornsegalisationen kunde ikke siges al være fuldstændig 
gjennemfert, saalænge noget Hartkorn i den Grad var bebyrdet. 
Han antog, at Forslagsstilleren kunde være gaaet videre og godt 
foreslaaet, at Statskassen skulde udrede alle Udgifter. — J. K o ud
sen antog, al det Princip, som laa til Grund for Byrdens For- £
deling, var meget vilkaarligt og uretfærdigt. Med Forslagets j
Formaal var ban naturligvis ganske enig, naar det kunde skee £
paa en billig og retfærdig Maade; men han vilde dog gjøre S
opmærksom paa, at Beboerne i disse Egne ikke havde Krav i
paa at see denne Byrde omordnel; den var en faslslaaende g
Skat, en Prioritet, som indestod i Ejendommene der, og som >

bestandig var bieven taget i Betragtning ved Omsadninger der i f
Egnen. — L. Jensen slutter sig ganske til ham.—L. Hansen j
protesterer imod Rigtigheden heraf og fortæller, at ban selv $
havde solgt for 3 Aar siden en Bondegaard til 2000 Rbd. pr. S
Td. Hartkorn i Klitsognene. I denne Anledning udspandt sig |

en Debat imellem de tre sidste Talere. — Tscberning be
viste derpaa, at Fordelingen af Udgifterne var løst paa en heldig 
Maade, idet en Del vedblev at udredes af Klitsognene, en anden 
Del af de med dem i Forbindelse staaende Communer, Resien af 
Staten. Efterat der havde fundet en Debat Sted imellemTscher- 
ning og L. Hansen, tog I udenrigsminister en Ordet og 

eftervisle, at Udgiften til Sandflugtens Dæmpning var en ren per» 
sonlig Byrde, som paalaa Individerne indenfor cn vis Kreds, og 
ikke Hartkornet; ban vilde iøvrigt ikke modsælte sig denne Lovs 
Fremme. — V. Scheler vilde gaae tilbage til Frederik den 
Fjerde (Aa! aa! i Thinget) for at vise, hvorledes Regeringen 
dengang log sig af Sandflugtens Dæmpning her i Sjælland. i 

Dette Foredrag fremkaldte en Berigtigelse af Fenger. Lovens 
Overgang til 2den Læsning og Nedsættelsen af et Udvalg af 5 

Medlemmer vedtoges enst.
Anden Behandling af Udkast til Lov angaaendc Udskriv

ningen til Søkrigstjenesten for Aaret 1852. Uden Debat ved
toges Lovens Overgang til 3die Læsning enst. med 70 St. 

Mødet^ævet Kl. 4j.
Næste Møde, Onsdag Kl. 12. Vedtagelse af Bebandlings- 

m a ad en for adskillige Love; Valg paa Udvalget om Sandflugtens 
Dæmpning; Resten af Dagsordenen (fra Loven om Kobber- 
værkernes Huserefribed); Spørgsmaal om adskillige Loves Fremme«

Handel«» og Skib «»Efterretning er«

Kjøbenhavns Marked.
Den 9de Dec. Paa Levering til Vaaren er solgt 1000 Tdr. 

Byg, 111112 Pds., til 28 Mk.; 1000 Tdr. 127—128 Pds. Hvede 
til 45 Mk. Et Parti 115 Pds. Byg, nu at modtage, betaltes med 

27 Mk. 12 Sk.
Hartlepool d. 1. Dec. fra Trleat d. 30. Nov. fra
Peter Johansen, Grönberg London Ægir, Gaarn Santos
Tre Brødre, Nielsen Hull NIewyork d. 19. Nov. til

Mette Catbr., Johansen St. Croix

Kjøbenhavn«! Bør« den 9de December.

Hamborg — å vista 200^.
Bank-Disconto 5.

— — af Banco-Vexler 4.

Avis-SaIonens Agentur for Eiendomsgalg 
(Hjørnet af St. Kjøbmagergade og Silkegade Nr. 17, 1ste Sal).

En betydelig Del større og mindre Landejendomme i Dan
mark, Sverig og Norge, især i Jylland, Slesvig og det sydlige Sve- 
rig, ere anmeldte til Salg, tildels paa særdeles fordelagtige Vilkaar. 
Anmeldelser modtages fremdeles og ville ogsaa blive bragte til 
Kundskab for eventuelle Liebhavere i England og Skotland.

(4072-78.)

A. C« Paa Andr« Fred« Høsts toriag er udkommet: 
Oelilensclilägers Digterværker

»S 
prosaiske Skrifter.

1— lOde Bind, 15 Rbd., n>ed Subscription paa de følgende 
Blad a 1 Bbd. (4056-61.)

A. c. SubskrlptioBsIndbydelse.
I Løbet af en fjorten Dages Tid udkommer et lidet Skrift 

ved Navn:
M. A. Goldschmidt,

et Literaturbillede. Af F. Dreier, medicinsk Student.
Med et Anhang om Hr. E. Meyer og Dyrene.

Størrelse omtrent 8 Ark, Bogladepris 4 Mk., Subskriptionspris 3 Mk. 
Planer med Indholdsliste ere fremlagte i Bogladerne og i flere 
Foreningers Localer, samt hos Hr. Bogtrykker Qvist; de ønskes 
sluttede snarest mulig. (4062-71.)

Paa Undertegnedes Forlag vil om faa Dage forlade Pressen: 
Juletrold, en Samling af de bedste udenlandske Folkeeventyr, 
udvalgte og oversatte af Asbjørnsen, med Illustrationer i Træ
snit efter originale Tegninger af Johan Eckersberg. Pris 24 
Sk. Indhold: 1) Snehvid og Rosenrød, et tydsk Eventyr; 2) Amin 
den Kloge fra Ispahan, et persisk Eventyr; 3) Prindsessen af 
Ledang, et malayisk Eventyr; 4) Den, som har en alvorlig Villie, 
kan udrette Meget, et arabisk Eventyi ; 5) Gaasepigen ved Brønden, 
et jydsk Eventyr; 6) Pigen i Museskindspelsen, et tydsk Eventyr; 
7) Et Eventyr om Ljubim Zarewitsch, om den smukke Prindsesse, 
hans Gemalinde, og den bevingede Ulv, et russisk Folkeeventyr; 
8) Haren og Svineigelen, et tydsk Eventyr; 9) Jach Dogherty og 
Havmanden, et irsk Eventyr. Tiltrædende Abonnenter paa Jule
træet for 1851 kan forbeholde sig Ombytning med Julelrold, uden 
at tabe Adgang til den med selve Juletræet forbundne Præmiefor- 
deling. (2079-94.) A. Dzwonkowski.

Daglig Veiviser.
(Herunder kunne de, som ønske det, faae meddelt deres 

Navn, Stilling og Bopæl hvrr Dag mod en Betaling af 10 Rbd.
I aarlig, hver anden Dag for 5 Rbd., hver 8de Dag 2 Rbd. Andre 

Meddelelser kunne knyttes hertil mod en Betaling af 6 Sk. for 
50 Bogstaver eller deres Plads.)

Bekleadtgførelse.
Ifølge derom erholdt Meddelelse kunne Pakker af Vægt 

indtil 25 Pd. og Omfang indtil 1 Cubikfod forsendes til Norge 
’ med en bver Fredag, første Gang Fredagen den 12te ds., fra 
| Helsingborg over Uddevalla lii Christiania afgaaende Post.
I Sagerne maae være adresserede til en Modtager paa en af 

■ de Stationer, hvor der er Toldsted, hvilke Slationer ere følgende: 
Frederiksbald, Frederiksstad, Sarpsborg, Moss, Hølen, Drøbak, 
Christiania, Throndbjem, Chrislianssuod, Molde og Aalesuod.

Hvilket herved bringes til offeolig Kundskab.
Andet Posts' cretariat den 9de Dec. 1851.

Hjort.

Opfordring!
Alle de Jurister og Skrivere, som have tjent 

nuværende Elatsraad, By- og Herredsfoged, Kæmner Har hoff i

Hr P. F. Heering’s Kirsebær-Liqueur (Cherry Cordial) til Fabrikpris 
pr nu hos S. M. SalomoiiseiVs Efterfølger,

(5174.) Kongens Nytorv Nr. 206.

Au#. I« Heinisch (st. Kjøbmagergade Nr. 17, Hjørnet 
af Siikegaden) anbefaler det ærede Publicum sit Lager af bouleil- 
lercde udmærkede røde og hvide Bordeaux Vine, hvoriblandt i Sær
deleshed (remhæves og anbefales Medoc Ima 28 Sk. pr. Bout., 
3 Rbd. pr. Dousin; en udmærket St. Estep he 2 Mk. pr. Bout, 
og fortrinlig Cabarrus Si. Julien 3 Mk. pr. Bout., 5 Rbd. pr. 
Dousin; Lcoville 4 Mk. pr. Bout., 7 Rbd. pr. Dousin; Pontet 
Canel og C bateau la Rose 5 å 7 Mk. pr. Bout., 9 å 12 Rbd. 
pr. Dousin. Endvidere anbefales en udmærket Bourgogne 
(Beaune) til 5 Mk. pr. Bout, og Chambertin original Aftap
ning 2 Rbd. pr. Bout. (51926.)

Hos Isenkræmmer Hendr« Jacobsen faaes: 
John Davis Patent Normann Barberknive paa Prøve 
til Fabrikpris , og B. æ S« Cowvans bekjendte Stryge« 
remme ligeledes til Fabrikpris. (5518.)

Løbbers’S Etablissement af Blik-, Messing- og lakerede 
Varer, som er forsynet med alle Sorter Olielamper, samt Camphin- 
og Spiritusgaslamper er i Gothersgade Nr. 10. (5141.)

(1112.) UaKano - elektriske Kheumatiame 
X4jæder fabrikeres af og faaes hos C. W. Pe ch u I e (Østergade 
Nr. 33) og C. Nyrop (St. Kjøbmagergade Nr. 6).

(5527.) Brev-Copiermasklner
il Jern faaes i Papirhandden, Pilestræde Nr. 108 (omtrent skråers 
for Siikegaden) hos C. E. E. Schneider.

(1012.) Materialist F. C. Ailsoét, Vimmelskaftet 139, 
anbefaler sit Lager af raae Apothekervarer, chem ske Præparater, Kryde- 
rier. Farve- dk Malervarer, samt alle Siais Essenser til Parfumerier.

(52425.) Halsblndsfabrilkant 4$ end rieh« 
$£»m«>ael»trand Nir« Uf i Stuen 9 anbefaler sit Lager af 
hvide, sorte og couleurte, Galla-, Bal- og Selskabs-Halsbind.

■morgen«
Onsdagen den 10de December.

Frue Kirke, Præsteordination, Prædiken af Hr. Warburg.
Casino. „Den graa Paletot“, „Hyldemoer“ og „Til Sæters“ Kl. 7.
Ethnographisk Museum i Prindsens Palais. Kl. 10-12.
Thorvaldsens Museum. Kl. 11—2.
Universitetets physiologiske Museum. Kl. 12—8.
Den polyteebniske Forening. Foredrag over Beregning af nogle 

Polyedre. Kl. 7.
Jernbanetog til Roeskilde 9, 2J og 10$.
Dampskibet „Ophelia“ til Helsingør og Helsingborg Kl. 12£.
Dampskibet „Hamlet“ til Malmø Kl. 1$.
Auction i Citadellets Magazinbygning over Lazaretb-Inventariesagerr

Kl. 10. (H. P. Frederiksen.)
3die Auction over Huset Nr. 79 i Vognmagergade. Kl. 3—5< 

(Overretspr. Dahl.)
4de Auction over Huset Nr. 74 I Lille Sirandstræde. Kl. 2—4. 

(Høiesteretsadvocat Brock.)

U4gW««: J. Olødwad og C. Ploug« ansvarlig: C. Plow®.

Trykt med Hurtigpresse hos Louis Klein,

Velret (8-9).
———»———■ wn-ii irvgwm.-jjw..,-w|||
Botanisk Have: heiest lavest Hr^nmøngde«

Barometer. . . . 28-0,10 27-11.49 27 11,85 0,0153
Thermometer . . +5,8 4 8,8 -J-4.6

Ferdigt fra Trykkeriet Kl. 7^2,
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Kongelig privilegeret Ugeblad for Apenrade og Omegne

Redigeret og udgivet af Fr. Fischer.

Løverdag d. 20. Septbr.1851. Nr. 180.

Ud1andet. F ædrelandet.

Tydskland. Ogsaa Oldenborg har erklæret sig for at
Kjøbenhavn, den 18de Septbr. Minister Bardenflethville tiltræde den preussisk=hannoverske Toldforening. Derimod

er i Formiddags ankommen hertil paa Dampskibet „Holgerer Stemningen i Mecklenborg meget imod en Tilslutning, og
Danske.“ (Berl. Td.)man er meget mere tilbøielig til at indtræde i en Toldforening

— Archivsecretair Berlien har i Anledning af Over¬med Danmark og Holsteen. — Hvilken uhyre Omfang Udvan¬
sendelsen af videnskabelige Værker med Hensyn til de historiskedringen af Tydskland iaar har vundet kan skjønnes deraf, at
statsretlige Forhold imellem Kongeriget og Hertugdømmerne,der fra den ene Plads Bremen indtil 15de August vare afgaaede
modtaget af Hs. Maj. Keiseren af Rusland en Brillant=Ring;21,000 Personer, og at der for September alene vare indskrevne

af Hs. Maj. Kongen af Preussen en Gulddaase og af Hs.til Afgang 7000. Regnes nu hertil de Udvandrere, som lægge
Maj. Kongen af Sverrig og Norge en Brillant=Brystnaal.Veien over Hamborg, Holland, Belgien og Frankrig, saa kan

(S. Bl.)man nogenlunde gjøre sig en Idee om Udvandringens Størrelse i

—— Det er bekjendt, at der kort efter Krigens UdbrudEn af Heltene fra Revolutionsaaret, Franz Raveaux,eet Aar.

1848 blev kjøbt et Parti Geværer i England for den danskeDen 16de er gamle Met¬er i Brüssel afgaaet ved Døden. —

Regjerings Regjering, — om det var 10,000 eller 7000 Stkr.ternich afreist til Wien.
kunne vi ikke mindes; „Flyveposten“ siger 7000 Stkr. til 16Sverrig. Natten mellem den 9de og 10de er der begaaet
Rbd. pr. Stk. Om disse Geværer er der reist en heftig Disput iet uhyggeligt Mord paa Trappegangen i et Huus midt i

Bladene, idet det ene Parti har paastaaet, at Kjøbet var heldigtStockholm. En ung Mand, HandelsLogholder Brismann,

og nødvendigt, og at Geværerne ere meget gode; det andet Partikom, efterat have været paa Comedie, hjem Kl. 11½, aabnede

derimod har paastaaet, at Indkjøbet ikke var nodvendigt og atsin Port med Nøglen, som han havde med sig, og lukkede

Geværerne ere cassable, følgelig de derfor betalte 112,000 Rbd.den igjen efter sig, hvorpaa han steg op ad Trappen, da, han

at betragte som bortkastede Penge. Dette har kun været Paa¬boede paa 3die Sal. Da han kom op paa første Sal, mærkede

stand mod Paastand og dermed Intet beviist, men Sagen syneshan nogen Puslen paa Gangen ovenover og da han kom dergp.
bL*——

nu at være rykket videre frem. Omtrent Halvdelen af dissefandt han der en ukjendt Person staaende. Han spurgte, hvem
Geværer bleve sendte til Bornholm som krigsdygtige, og dendenne var og hvad han havde der at bestille; først erholdt han

Militaircommission, der har været derorre for at undersøgeintet Svar, og da han fornyede Spørgsmaalet og blæste sin

Militsens Tilstand og gjøre Forslag til Forbedringer, har ogsaaCigar op for at see Karlen i Ansigtet, fik han et dybt Hug

undersøgt de ommeldte Geværer, og i en Artikel i „Flyveposten“med et skarpt Vaaben i Underlivet, saa at han faldt baglænds

Nr. 204, som aabenbart er kommen fra En af Commissionensover paa Trappen op til 3die Sal. Han raabte nu paa Hjælp,

Medlemmer, er der fældet en skarp Dom over disse Geværerfik, inden Nogen kom til, nogle flere Hug, hvoraf eet imen

og deres Indkjøb. Vi have erkyndiget os om Sagen hos andreKnæet, hvorpaa Voldsmanden flygtede ned ad Trappen og B.

Officerer, der have seet Geværerne, og de bekræfte Dommensslæbte sig op til sin Bolig. Omsider kom da Husets Folk op
Rigtighed. Geværerne kunne ikke betragtes som Andet endog fandt paa Trappen meget Blod og Mordvaabnet, en afbrukket

Marschendisergods; de ere ikke engang skikkede til Exerceerbrug, imen skarpslebet Kaardeklinge paa et Træskaft. Husets Bagport,

hver Henseende cassable, aldeles værdiløse og de for dem udgivneder var bleven lukket tidligere paa Aftenen end den egentlige

Penge kastede ud af Vinduet. Saaledes lyder den strenge DomPort, befandtes aaben, og Flere havde seet en Person liste sig

over denne Handel, af Sagkyndige. De snue Englændere haveover Gaarden ud af Bagporten, ved hvilken ethvert Spor for¬

aabenbart ved denne Leilighed dreiet den danske Regjeringssvandt. Brismann døde af sine Saar om Morgenen. Over¬

Afsending en Knap. Men hvem har kjøbt disse Geværer?statholderen udsatte strax en Belønning af 500 Rbd. Bco. for

Man nævner almindeligt en bekjendt Mand, som dengang iden, som kunde opdage Morderen, og allerede næste Nat fik

officielt Ærinde befandt sig i England; men da det ikke er atman fat paa en tidligere straffet Person, ved Navn Sandberg,

antage, at denne Mand, en civil Person, har modtaget Geværerne,hos hvem der fandtes et Brækjern, et Bundt Strygesvovlstikker

saa kunde det være interessant nok at vide, hvilke Officiererog endeel Nøgler og som havde Blodpletter paa sine Klæder

der have modtaget denne bedragerske Leverance; thi det er dogHan har imidlertid hidtil benegtet Alt.
ikke rimeligt, at Handelen har været afsluttet under andenAsien. De sidste Efterretninger fra China melde, at

Insurrectionen synes at vinde Overhaand. De keiserlige Trop¬ Betingelse, end at der skulde leveres gode, tjenstdygtige, til Krigs¬

brug skikkede Geværer. I det Hele taget var der vist ingenper gaae i store Masser over til Insurgenterne, hvis Armee

Anledning til et overilet Indkjøb af Geværer; thi det er aldelesangaves til 180,000 Md., og som havde nærmet sig Hoved¬

staden Peking paa 40 Miil nær. Opstanden paadrives af usandt, hvad saa hyppigt er gjentaget, at Armeen ved Krigens

Udbrud manglede Alt; tvertimod fandtes der, hvad vi tidligerereligiøs og national Fanatisme; en strengere Opfatningaf

Konfucius's Lære, Tartarernes Fordrivelse ud af China og den have omtalt, i Armeens Depoter fuld Udrustning for den hele

tartariske Dynasties Bortjagelse fra Thronen er Opstandens Liniestyrke, og desforuden ganske vist en saa stor Beholdning,
at idetmindste den største Deel af Armeens Reserve med nogenMaal.

Anstrængelse maatte kunne være forsynet. Derimod er det vist.



at Fjenden var forsynet med Vaaben af fuldkomnere Construc¬

tivner end vore; navnlig følte vi haardt Savnet af Tapgeværer.

(8.=F. Av.

— Lardinis sidste ulykkelige Opstigning var efter

„Middp.“ tildeels foraarsaget ved, at Ballonen ikke var fyldt

nok. Detaillen om, hvorledes Ulykken skeete, er fra en aldeles

paalidelig Kilde angiven saaledes: Da T. var kommen til

Grunden ved Holmene“ paa Amager og indsaae, at Ballonen

kke godt længere kunde bære dem alle Tre, kastede han Ankeret i

en Høide af 60 Fod; men da det her var for høit, kunde

Ankeret ikke naae Bunden; han steg da ud af Baaden og gled

ad Touget ned til Ankeret for at forsøge at tynge Ballonen

ned, men i samme Øieblik tog en Modvind fat i Ballonen og

vilde føre den ad Sjælland til. Ved Damens og hans egne

forenede Anstrængelset lykkedes det ham atter at komme op i

Gondolen men da Tyngden nu blev for stor, de allerede sank i

Vandet, og der ingen Udsigt var til atter at hæve Ballonen,

Damen desuden var ængstelig, besluttede T. sig til at opoffre

ig for at frelse sine Kjære: han klædte sig af, og idet han

styrtede sig i Søen, sagde han: „Jeg vil opoffre mig for Dig

og Barnet; bed til Gud for os Alle:“ — og senere havde de

ikke seet ham. Efter at være slæbt noget hen ad Sjælland til,

drev en ny Vind Ballonen til Amager; her blev Drengen ved

et Vindstød kastet ud af Gondolen og kom lykkeligviis til at

taae paa en Steen, hvor Vandet kun naaede ham til Munden.

Damen havde derimod faaet sine Klæder saa forvilket i Tou¬

zene, at hun ikke kunde klare sig, tilsidst lykkedes det hende dog,

og da hun nu var kommen nærmere til Land sprang hun ud

paa lavt Vand; her var det at Møller S. kom hende tilhjælp.

Ballonen tog nu Cours alene. — I Mandags anstilledes for¬

gjæves Forsog paa med Baade at komme paa Spor efter den

Ulykkelige — man fandt aldeles Intet. Ballonen skal være

seet ad Østersøen til. — I Mandags Aftes kom Mad. T. ind

til Byen og Skiftecommissionen har allerede taget T.'s Bo

under Behandling. — I Tirsdags Aftes Kl. 9 meldte Lods i

Kallebodstrand Søren Herman Jensen og Stormand Johan¬

sen for Politidirecteuren, at de samme Dags Eftermiddag Kl. 4

havde ved Indseiling fra Kjøgebugt til Kallebodstrand paa 8

Fods Dybde fundet en druknet Mandsperson der ganske afklædt

laae paa Bunden omtrent ¼ Miil fra Land, hvilken Person

ved nøiere Eftersyn befandtes at være Luftskipperen Tardini.

Han blev, efter at være bjerget, bragt til Jensens Bopæl,

hvor han er taget i Øiesyn af sin Kone, der har gjenkjendt

ham for at være Tardini. (Berl Td.)

Den ulykkelige Luftskipper Tardinis Ballon er Man¬

dag Morgen bleven funden ved Krakow i det Mecklenborgske.

— Ved Hirschholm hørtes i Mandags Morges en stærk

Explosion, som, efter hvad man senere har erfaret, skulde være

foraarsaget ved, at et Tørrehuus ved Dunse Krudtmølle, belig¬

gende 7 Miil syd for Hirschholm, skulde være sprunget i

Luften; der var 1600 Pd. Krudt Forraad. De to Karle, der

arbeidede derved og som forhen vare ansalte ved Arsenalet i

Kjøbenhavn, skulle efter Rygte være omkomne. (Middp.) — Om

Explosionen af Donse Krudtmølle meddeler „Flyp.“ følgende

nærmere Meddelelse: Ved Ankomsten dersteds frembød sig et

imponerende, men tillige rædselsfuldt Skue, idet nemlig Pladsen i

400 Alens Afstand fra det exploderende Tørrehuus var aldeles

besaaet med Bjelker, Gruus, Leer, Stykker af Murene o. s. v.,

ja endog svære Jernapparater. Saaledes var en hydraulisk

Presse, der vistnok veiede godt 5 Skpd., kastet 100 Alen bort

fra Stedet; Træer vare rykkede op med Rod, andre beskadigede

og aldeles bladløse; de 2de Arbeidere, der bleve Offre for Explo¬

sionen, vare aldeles masfacrerede. Den Ene blev liggende

omtrent paa Stedet, hvorimod den Andens Levninger fandtes

flere hundrede Alen borte, hans Hoved hang blot ved en Trevl

Kjød fast til Kroppen, og hans Indvolde vare tagne ned fra

et høit Træ. Aarsagen til Explosionen er uden al Tvivl, at

Ovnen i Tørrestuen, hvor der befandt sig omtrent 16 Centner

Krudt, er gaaet i Stykker, thi Uforsigtighed kan ikke godt tæn¬

kes, da de 2 Afdøde vare meget paalidelige Mennesker, og den

nuværende Forvalter paa Donse er bekjendt for at haandhæve

en særdeles god Orden paa Stedet.

I forrige Uge skete et beklageligt Uheld i Nærheden

af Rungsted idet en Leergrav styrtede sammen og begravede

en Vogn og Hest samt en Mand som deri var beskjæftiget.

Manden blev trukken ud, og slap med et brækket Been; Hest og

Vogn vare derimod knuste. (Flyp.

Aarhuus, den 17de September. Hvalsisken spøger endnu

bestandigt her i Farvandet; Mange ville have seet den, snart

hist snart her, og adskillige Søfolk belave sig paa at gaae paa

Iagt efter den, hvis den ikke forinden slipper ud igjen af

Bugten. (Aah. Av.)

Apenrade, d. 19. Septb. Det her hjemmehørende Damp¬

skib „König Christian VIII“, som igaar Morges afgik herfra

til Kiel, retournerede om Eftermiddagen atter hertil paa Grund

af en Skade paa Maskineriet. (See Avertissementer.

„Børsenhalle“ melder, at Hr. Dr. Rehhoff den 17de

er ankommen til Hamborg og flyttet ind i Embedsboligen, samt

at han den 7de October vil blive indsat i sir Embede.

—lt

Blandinger.

Efterietningen om Opdagelsen af Guldminer i Nærheden

af Bathurst bekræfter sig. Det hedder saaledes i det i Sydney

udkommende Blad „Emgire“ efter et Brev fra en Landmand i

Districtet Bathurst: „Vi befinde os her alle i den største Spæn¬

ding, Nogle af Glæde, Andre af Fortvivlelse, idet de vente sig

Hungersnød, Sygdomme og Død. Jeg er reist til Minerne og

har efter 3 Timers Søgen fundet en Unze Guld i een blank

Klump.“ Ifølge Bladet „Maitland Mercurys ventede betydelige

Qvantiteter Guld og Guldstøv i Bathurst paa militair Bedæk¬

ning for at afgaae til Sydney, og med Skibet „Thomas

Arbuthnot“ er en Guldklump paa 4½ Pund bleven afsendt til

England for at førevises paa den store Udstilling.

Glaspaladset vil snart finde sin Mage, idet Skibsbyggerne

dHrr. Smith af St. Peters Quay ved Tyne=Floden have

contraheret med Glaspusterfirmaet dHrr. Hartley & Comp.

om ganske at omgive og overbygge deres betydelige Skibsværft,

hvorpaa der bygges Skibe af største Drægtighed, med Glas.

Skibe, der bygges under Glastag, ansættes i en høiere Classe

hos Lloyds

For Peninsular and Oriental=Dampskibscompagniet byg¬

ges i denne Tid et uhyre Jerndampskib, der bliver 51 Fod

længere end „Great Britain“ 60 Fod længere, end de største

nordamerikanske Dampskibe „Asia“ og Afrika“ og 100 Fod

længere og 500 Tons drægtigere, end Rangskibet „Caledonia“

paa 120 Kanoner. Det bliver forsynet med 4 Maskiner og

antages at kunne tilbagelægge Veien mellem Southampton og

Alexandrien, en Strækning af 3100 engl. Mile, i 9 Dage.

Et Fund, som ved tidligere Leiligheder er bleven gjort og

anmeldt, men ialmindelighed ansaaes for Skuffelse eller Op¬

digtelse, nemlig Tudser indelukkede i Steenmasser, er fornylig

stadfæstet i Frankrig. Den 23de Juni fandt Brøndgravere i

Blois henimod 30 Alen dybt i Jorden en Kalksteenmasse, der

var forsat med runde Flintesteen af ½—1 Fod i Gjennemsnit.

En af disse var bleven sprængt og deelte sig i tvende Dele

da den blev opkastet paa Jorden. Den var huul indeni, og i

Hulingen fandtes en levende Tudse, som gjorde nogle Bevægelser

omkring men vendte tilbage til Hulingen i Stenen. Denne

var aldeles fast paa alle Sider, saa at Luften umuligt kunde

rære trengt ind til Dyret; desuden var den indsluttet i en

Kalksteen, som laae dybt under Jorden. Ved nøiere at besee

Tudsen fandt man at saavel Munden som Bagdelen var over¬

voxet med en stærk Hinde, saa at den hverken har kunnet tage

Næring til sig eller Udtømmelse funden Sted. Dyret var

fuldkommen liig de nuværende af samme Art, bevægede sig let

og havde levende Øine, der ikke syntes generet af Sollyset.



Man lagde det i sit Indlukke, og sendte begge Dele til Viden¬

skabernes Akademie, der nøiere vil undersøge det mærkværdige

Fund. —Denne Tudse maa være mange tusind Aar gammel.

En galvanisk Bogtrykkerpresse er opfunden og praktisk

udført af en Bogtrykker Føremann i Illinois, der har taget

Patent paa Opfindelsen. Denne Presse drives af galvaniske

Magneter og Aftrykkene tages med Lynets Hurtighed og med

en Accuratesse, som overtræffer Alt hvad Mechaniken i denne

Retning endnu har frembragt. Papiret til Trykningen gaaer

over en Haspe og afklippes i Ark under Trykningen ved en

sindrig Mechanisme. Den største Tresse af denne Art skal kunne

leveres for 1000 Rbd.

(Meddeelt.)

God Dag og Guds Fred!

Kan han huske, Hr. Avismand, den Tid da jeg i Træsko

og med forbuglet Hat, graahvide Strømper paa de tynde Been

Knortekjeppen i den langfingrede Haand og en langviis Kurv

under den spidsalbuede Arm færdedes omkring i Jer Gader med

iilsomme Skridt, da store og smaa Børn — ogsaa han

skrege efter mig: „Æ Sol er unner, æ Maan er ouer“ osv.

Uden store Daader var jeg af Tiden bleven gjort til en navn¬

kyndig Mand, og opnaaede det romantiske Ry af en Støbbæk¬

Steenbro's Miniatur=Rinaldini, skjøndt jeg i Grunden var

Intet mindre end en saadan. Jeg var Tænker, Dybtænker

Philosoph, og som saadan ingen zelotisk Tilbeder af Afguden

„Besits“ det var det Hele. Lignende passerer ogsaa nutildags,

og Mangen er i stort Ry for Lidet. Men eftersom Viisdoms¬

lære og Fornuftgranskning ledede alle mine Skridt, har jeg

havt vaagent Øie med Jer Stadsfolk; og naar jeg som en

Værle dreiede mig ved et Gadehjørne og tvivlsom vendte frem

og tilbage, da var det Erkjendelsen af Jer uphilosophiske Viis¬

doms Foretagender, af Jer ufornuftsmæssige Klogskabs Und¬

ladelser, der greb mig og ikke lod mig Rist eller Ro. — Vel

er jeg gaaet al Kjødets Vei, men jeg holder af at gaae som

Aand paa vante Stier. Ikke for at lede efter tre Søslinger,

som min taabelige gamle Naboerske gjorte, men for at see paa

Jer Færd og Foretagende, og hvad der skeer og ikke skeer, van¬

drer jeg usynlig omkring, fylder min langviis Kurv med

Bemærkninger og skal ikke forsømme at uddele Smaarap med

min Knortekjep. — Denne Gang vil jeg rose Jer fordi I omsider,

rigtignok meget sildigt, raabte som i mine Dage: „olle Kæl¬

fringer skal ud a æ By.“ Havde I været lige saa sydende

ned dette Raab for flere Aar siden, som I vare det da jeg

maatte holde hid, da vilde mangen Mand ikke være kommet

saa høiligen til Vælde, og lettere vilde I have faaet Bugt med

Tydskerne. — Men nu skulde I ogsaa huske paa at den tydske

Sol er under og tee Jer derefter. Det er kjønt og hæderligt,

at I kalde Ier danske Folk og ville ansees og holdes derfor.

Imidlertid, hvorfor giver I da Jer By et saa tydsk Udseende

med Jeres Skildter? De tydske Indskrifter burde med de tydske

K. være jagne ud af Byen, men de sidde endnu paa Plader

og Lader. Her en Schneider og der en Sattler, her Handlung

von Peer og hiist Handlung von Poul, — saa at en reisende

Tydsker, der kommer igjennem Ier By, vil glæde sig i sit

Hjerte, medens en Dansker vil tro at det indenfor Ier Mure

er fuldt af tydske Mænd, Buxer og Pidsker. Jeg veed ikke

hvorfor I vil have det saaledes. Hvad en urigtig Mening kan

have til Følge ligeover for Tydskerne, det have I faaet finde,

og det maatte Konen i Jordkjær forleden erfare. Skjøndt der

var intet Vand i hende, blev hun underkastet en Tapning, fordi

hun var saa tyk, hvilket hun vel ikke kunde gjøre Noget for.

Skjøndt I ere gode danske Mænd, kan en foretagende Tydsker

gjerne hitte paa at tappe Jer, for Jeres tydske Skildters Skyld.

Saa kan Schuhmacher og Schneider have det saa godt. — Næste

Gang mere. Jørgen Grynstafet.

Kirkeligt.

14. Søndag efter Trinitatis, d. 21. September.

Pastor Leth, Dansk til Froprædiken.

Pastor Holdt, Tydsk til Høimesse.

Avertissementer

Auction

Løverdagen den 27de d. M., om Formiddagen Kl. 9, bliver

ved offentlig Auction, som afholdes, i Uldspender Stenders

Bopæl i Slotsgaden i Aabenraa, bortsolgt endeel ham tilhørende

uldne Dækkener, noget uldent Tøi m. m.

Lysthavende indbydes.

Det Kongelige Herredscontoir for Riis= og Sønderrang¬

strup Herreder i Aabenraa, den 20de Septbr. 1851.

Blume.— ——— — —

Torsdagen den 25de dennes, om Eftermiddagen Kl. 3.

bliver paa Stadens Raadhuus afholdt offentlig Auction over

de Skipper Hans Paulsens Concursbo tilhørende ⅔ Parter

af Skibet: „Der junge Nikolait. Skibet er beliggende ved

Skibsbygmester H Chr. Jensens Værft og kan der dagligen

tages i Øiesyn.

Lysthavende indbydes.

Sønderborg, den 15de September 1851.

Paa Kæmmerirettens Vegne

H. Finsen. —— —
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Dampskibsforbindelse imellem Ballum og London

via Lowestoft.

Det the Northorn Steam Packet Compagny tilhørende

Dampskib „Boyal Wictoria“ paa 200 Hestes Kraft

ørt af Capt. G. Haeg, vil den 22de d. M. ankomme til

Ballum, og igjen afgaae til Lowestoft den 25de om Middagen,

medtagende Passagerer, Qvæg og Gods.

i BallumAnmeldelser modtages af

H. M. C. Michelsen,

Agent for the Nortern Steam Packet Compaani

— — —  —

Lodder til Classelotteriets 5te Trækning og til Indu¬

strilotteriets 2den Trækning kunde nye erholdes og gamle

fornyes til senest den 27de Septbr. hos D. Damm.

Mit Landsted i Warnitz, imellem Apenrade og Sønder¬

ønsker jeg at sælge underhaanden. Til samme høre circaborg,

104 Tdr. gode Jorder; Besætningen er fortiden 25 Køer,

noget Ungqvæg og 5 Heste. Bygningerne ere grundmurede og

Stuchuset teglhængt og indrettet til enhver Familie.olide,

Warnitz, den 20de Septbr. 1851

Henning Dethlefsen.———— * —— ——

Hvor et Par Værelser, med eller uden Ameublement, ere

it erholde til Leie, erfares paa dette Blads Contoir.

Die Fahrt des Dampfschiffes„König Christian der Achte
ist wegen erlittenen Schadens ander Maschiene vorläufig ein¬

gestellt worden.
1851.Apenrade den 19de Septbr.

Namens der Direction,

C. A. Hundewadt.

For Værnepligtige.
Tvende Sergeanter af 2den Forstærknings=Jægercorps, der

have Stillingstilladelse, ønske at paatage sig Militairtjeneste for

Værnepligtige. Reflecterende ville henvende sig til Redacteuren

af dette Blad.



En confirmeret Dreng eller en voxen Person, som harPrivatskole for Pigebørn.
Lyst til at lære Hjulmand=Professionen, kan til 1ste Novbr.

Til 1ste October næstkommende agte Undertegnede at oprette
antages i Lære hos Andreas P. Lund,en Privatskole, i hvilken der vil blive meddeelt Underviisning i

Hjulmand i Obning, Hellevad=Ekvad Sogn.alle for en dannet Pige nedvendige Kundskaber og Haand¬

arbeider. Foruden grundig Underviisning saavel i at tale,
Mit Huus i Gildegaden, med tilhørende Have, somsom i at skrive det tydske Sprog, ville det engelske og det franske

grændser ned til Skibsbroen, øusker jeg at sælge underhaanden.Sprog som onskes), Naturhistorie, Naturlære og Tegning tillige
Liebhavere behage at henvende sig til mig selv.blive optagne som Underviisningsfag. De Forældre, som maatte

S. Andresen.onske deres Børn optagne i denne Skole, bedes snarest muligt,
— ——belst personligen, at henvende sig til os.

Aabenraa, den 19de Septbr. 1851.

E. M. Buch,Emilie Buch,
Rector.født Hamburger.

Flyveposten.
For Gigtpatienter.

Paa dette Blad, som udkommer hver Sognedag, med

Nyheder, ledende Artikler, Domslister, Handels=Efterretninger Ægte galvaniske Gigtkjæder,
osv., modtages Subskription paa Bladets Contoir, Badstuestræde

construerede efter videnskabelige Grundsætninger af Pechyle og NyropNr. 136 i Stuen. I Bladets Feuilleton findes de interessante

i Kjøbenhavn.Romaner „Folkets Mysterier“ og „Livets Bazar“ og ugentlig
medfølger uden Betaling særskilte Aftryk 1—2 Ark om Ugen, Priis:
af den interessante Roman: „Gud raader“ Tiltrædende 4 Mk. Rbk. 6 Mk. Rbk.

De Svagere:Qvartals=Abonnenter erholde alt det Udkomne af den nævnte o9 1 Mk. 14 ß. Cour.1Mk. 4 ß. Cour
Roman, som ogsaa af Thackerays Fortælling: „Livets 10 Mk. Rbk. 10 Mk. 14 Mk. Rbk.

ogDe Stærkere 3Mt. 2ß. Cour.Bazar¬ 3 Mk. 2ß.
Til Nytaar erholde de Tiltrædende i Lighed med Bladets

Dette udmærkede Fabrikat, der afgiver et kraftigt Læge¬
ovrige Abonnenter:

middel imod rheumatiske, gigtiske og nervøse Onder, erhol¬

„Flyvepostens Nytaarsgave for 1852.“ des hos
Avertissementer modtages paa Contoiret fra Kl. 9 For¬ Hr. D. Damm i Apenrade,

middag til 3 Eftermiddag. der tillige meddeler Anviisning til sammes rigtige Brug.
Abonnementsprisen er 12 ß. ugentlig, 9 Mk. pr. Qvartal, i

Sammesteds erholdes galvaniske Gigtringe af Pechyle og
Kjøbenhavn; i Provindserne 10 Mk. 13 ß. Qvartalet. Alle

Nyrops Fabrik a 2 Mk. (Cour. 10 ß.) Stkt. i Æsker.
kongelige Postcontoirer modtage Subskription.

Attest.
Copia.

1000 Mk. Courant „Efter Begjæring af Hr. Kjøbmand Green i Aal¬
borg, vil jeg ikke undlade at bevidne, at jeg hos adskil¬kunne erholdes tillaans imod tilstrækkelig Sikkerhed i faste
lige Patienter, lidende af Rheumatisme, Gigt og Neu¬Eiendomme. Redacteuren af dette Blad anviser.
ralgier, har anvendt de af Hr. Instrumentmager Nyrop

heri Staden forfærdigede galvano=electriske Kjæder, der ef¬
Flytning. ter deres Udsagn, ligesom ogsaa efter min egen Forme¬

ning, have fundet Nytte af sammes Brug. Med saa¬
At jeg er flyttet ind i det af mig kjøbte og nyt

megen mere Overbeviisning kan jeg anbefale Brugen af

disse, som jeg har anvendt sammes Nr. 4 (stærkeste Grad)opbyggede forhen Bödeckerske Huus paa Torvet, ved
paa mig selv for en overordentlig penible neuralgisk Skul¬Siden af min hidtilværende Bolig, undlader jeg ikke
derblads=Smerte, med umiskjendelig hjælpende Virkning.

herved at anmelde for ærede Velyndere og Kunder, Kjøbenhavn, d. 27. April 1850

Hansen,idet jeg tillige paa det Bedste anbefaler mit fuld¬
Etatsraad, forhen Stiftsphysicus*

stændigt og nyt assorterede Lager af
—Manufactur= og Klædevarer,

Priser paa Kornvarer ic.
og beder om fremdeles som hidtil at ville forunde

Apenrade, d. 20. Sept.mig velvillig Søgning.
Hvede13 Mk.= Sk. à 13 Mt.8 Sk.pr. Td.Aabenraa, i September 1851.
Rug gammel 11, 12
dite nve , 8 ,,* * * * * * * 8, * 3F. P. Schmidt.
Byg, gammel 8,, 8,, 4,* *7

8dto nye 7,12,Ir„

Havre 12 6 ,* * *Wohnungsveränderung. —Boghvede 10 ,** * ,7 „

—Erter 9, 89, „
HørfreDaß ich in dem von mir gekauften und neu * * * * * 1 7 1 8 „pr. Skp.
Smør 6½—6½ Sk. pr. Pd.

anfgebauten früher Bödeckerschen Hause am Markt, Flesk, grons., 36—38Sk. pr. Lpd.

Kalveskind 18—20 ßl.nebenan meiner bisherigen Wohnung, eingezogen bin,
Flensborg, d. 12. Sept.

ermangle ich nicht verehrten Gönnern und Kunden
Hvede 13 Mk. 4 Sk.à 14 Mk. =Sk. pr. Td.

Rug10 - 10 ,12,hierdurch anzuzeigen indem ich zugleich mein voll¬ Byg, 2radet* * * *8, 8 9 ,, *

ständig und neu=assortirtes Lager von —6radet 8,: , 8, 6 ,
8, 8,, —Havre 8,,

—Boghvede 10 ,  11, 8,Maunfactur- und Tuchwaaren
Erter 8 ,, 12,, 10 ,,
Vikker 7aufs Beste empfehle und bitte, mich nach wie vor mit —Horfre 15 , 16 ,, 8 ,,

—Raps 17 , . 17,, 8,,geneigtem Zuspruch beehren zu wollen.
Bygsæd 5,, 5 8,,

Apenrade, in September 1851. Kalveskind ...... 1, 4, 1, 6 „pr. Stt.

F. P. Schmidt. —

— Altonaig des Mrcutius.

Prisen paa dette Blad, som udgaaer to Gange ugentlig, er 1 Rbdlr. qvartaliter hos Udgiveren, hos hvem saavelsem paa alle kongelige

Pestcontoirer i Kongeriget og Hertugdømmerne Bestillinger modtages.

Avenrade. Trykt hes Udgineren.
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Abonnementspris i Kjøbenhavn 15 Mk. pr. Qvartal, 6 Mk. pr. Maaned, enkelte Nr. 6 Sk.; udenfor Kjøbenhavn 3 Rbd. pr. Qvartal frit i Huset. Hver Søgne-Aften udgaaer et Numer. 

Bladets Contoir, store Kjøbmagergade Nr. 54, er aabent om Formiddagen Kl. 11—1.

f2,e Aarg. Mandagen den 18. August. Nr. i WO.

I den ved disse Dage udløbne Ferie har Slesvig været 
besøgt af mange danske Reisende, og det er naturligt, at 
ikke blot de Steder, der have faaet et historisk Navn ved 
Krigens Begivenheder, have tiltrukket disse, men at Mange 
af dem ogsaa have stræbt under deres Ophold saavidt 
mnligt at gjøre sig bekjendte med de slesvigske Forhold . 
og Tilstande og at lære al kjende det Folk, om hvis poli- {
tiske Nationalitet Krigen bar været ført. Vi have havt i
Ledighed til at tale med flere af de Hjemkomne, paa hvis 
Troværdighed vi fuldkommen kunne stole, og de have 
været enstemmige i at erklære, at Stemninger og Til* • 
stande i en Del af Hertugdømmet ingenlunde ere glæde- j
lige. Dette kan fornuftigvis neppe komme Nogen uventet. ,
Efterat Halvdelen af Befolkningen i en lang Række af Aar । 
ved alle mulige Midler har været ophidset til fanatisk Had i 
og dumdristig Modstand mod dens rette Landsmænd og 
dens lovlige Regering, efterat denne Ophidselse har med
ført en treaarig Krig, med alle dennes Ulykker saavel 
for de Enkelte som for Landet, kan Tilstanden ikke være 
blomstrende, og Stemningen maa endnu være bittert eller 
smerteligt bevæget; et halvt Aars Ro og lovlig Orden bar 
umuligt kunnet læge Saarene eller omstemme den vild
ledte Befolkning. Men et andet Spørgsmaal er det, om 
det dog ikke kunde have staaet noget bedre til, ifald der 
ingen Misgreb fra Regeringens Side vare skete, om 
man endnu vilde stødt paa saa megen trodsig Hovmod 
og vulkansk Bevægelighed, ifald større Conseqvens, Fast
hed og Forsigtighed havde betegnet alle Regeringens 
Handlinger. Man forslaae ikke disse Yttringer som et 
Angreb paa Geheimeraad Til liseb’s Bestyrelse, til hvis 
Pris vi saa ofte have talt; skjønt denne maaskee nok 
bar ladet Noget tilbage at ønske i enkelte Retninger, saa 
er den uskyldig i de værste Misgreb, saa er det største 
af disse maaskee det, at den nu er ophørt. Vi skulle 
godigjøre dette ved al meddele Hovedtrækkene af de Be
retninger, vi have faaet.

1 Haderslev og Aabenraa saml Sønderborg og Nord
borg Amler er Alt roligt, All i Orden og almindelig Til
fredshed hersker. Amtmand Stockfleths Hylding af 
de jublende Bønder paa Skamlingsbanke er runget over ; 
i na üctocqu paapr det under Amtmand

ventlou synes at mangle den fornødne Kraft; den lydske • 
Provst Ahlmann har her vidst at bolde sig, og hans j
Myndighed afgiver et Holdepunkt for bans Meningsfæller, j
medens paa den anden Side den unge flinke Borgemester 
Kjær stræber at bolde ham Stangen. Her var Skole
reformen gjennemført, og Modstanden forsaavidt brudt, 
som et betydeligt Antal Børn vare begyndte at besøge 
den danske Skole; da kom Minislerkrisen med Rygtet om 
Tilliscb’s Afgang, og strax ophørte Halvdelen af Børnéne 
at besøge Skolen; efler Bardenfleths Udnævnelse ere dog 
endel af dem vendte tilbage.

Ogsaa i Anglen hair Tilli seh’s Fjernelse fra den 
slesvigske Bestyrelse ø\el en meget uheldig Virkning. 
Her har, som det vil erindres, den oprørske Amtmand 
Jacobsen i sin Tid ved Demarcationsliniens og Preus* 
seroes Beskyttelse gjennemagiteret nogle af de store Sogne, 
saa at deres Beboere, uagtet de ere af dansk Herkomst 
og i del daglige Liv for største Delen dansktalende, gjøre 
en afsindig Modstand mod Sprogrescriplets Udførelse. 
Flere af de her ansatte unge dygtige Præster og Skolelærere 
have derfor en baard Stand, og det vil beroe paa den 
Understøttelse, de ville finde fra oven, om del skal lykkes 
dem at gjennemløre denne ligesaa retfærdige som nød
vendige Foranstaltning. løvrigt ligger den første Aarsag 
til Befolkningens Trods her længere tilbage end Tilliscb’s 
Afgang; den daterer sig fra Major du Plafs ubesindige 
Tilbagekaldelse. Han var visselig en streng Mand , men 
han havde forstaaet at indgyde ogsaa de Tydsksindede 
Agtelse, saa at de ikke blot adløde ham, men endogsaa 
lede ham ganske godt. Nu ligger der i Anglen kun faa I
Tropper under Oberst Gerlach, som synes at være !

anderledes instrueret eller at have opfattet sin Opgave 
anderledes end sin Forgænger og snarere stræber at 
vinde Befolkningen ved Lempeligbed og Tilbageholdenhed, i 
et Middel, hvis Virksombed ber er meget problematisk. * 
Hverken i Anglen eller det øvrige Mellemslesvig mærker • 
man synderlig til det kostbare Gendarmeri, der synes at 
være ganske optaget af Sydslesvig, uagtet et ridende 
Landpolili netop i Anglen er meget fornødent.

I Sydslesvig bar der viisi sig nogen Trods ved den 
nvlie stedfundne Udskrivning afRecruter na pn Hel havp

hvad vi baade børe af Reisende og finde bekræftet i de 
slesvigske Blade: at man indkalder Infanteri-Recruterne 
fra Sydslesvig til at indøves i Rendsborg-Kronværk, Fre- 
deriksstad og Slesvig og synes at have i Sinde at lade 
dem forblive der som Garnison. Dersom denne For
anstaltning, der trods Generalcommandoens indstændige 
Forestillinger skal være truffen af Krigsminister Hansen, 
kommer til Udførelse, og dersom, efterat Recrulerne have 
udlært, et tilsvarende Antal af de i Sydslesvig staaende 
Batailloner permitteres, saa ville disse xallsaa for en Del 
komme til at bestaae af 1 n su rgenter, og, naar om et Par 
Aar de nærværende Garnisoner ere helt afløste, saa vil Syd
slesvig være besat af lutter Insurgenter: i Sandhed 
en Garnison, paa hvilken man i den upaalideligste Del af 
Landet fortræffeligt kan stole!! Vil Regeringen da ikke til
bagekalde denne Foranstaltning, hvis indlysende Urigtig
hed overgaaer Alt, hvad der endnu er skeet af Misgreb i 
Slesvig? Skulde det desuden ikke au være paa Tiden 
at gjøre om hvad General Hansen gjorde galt i, Vinler 
ved at kalde alie Liniebetadlonerne bort fra Hertugdøm
met? Hvortil behøves der i Kjøbenhavn en Garnison af 
10 Batailloner med det dygtigste Officiercorps? Hvorfor 
ikke lægge Halvdelen af disse derned og fordele den der 
liggende Reserve omkring i Udskrivningsdistricterne. hvor
ved en Del af Udgifterne foreløbig kunne bespares? Thi 
selv om det oekonomiske Hensyn ikke fortjente heiligen 
at tages i Betragtning, saa maa dog, synes os, en For* 
andring, hvorved man faaer Ledighed til at kalde de nys 
udskrevne Recruler bort fra deres insurgerede Hjem
stavn og unddrage dem de holstenske Agitationers Paa- 
virkning, være bøist ønskelig, for ikke at sige absolut 
nødvendig.

— Hs. Maj. Kongen ankom igaar Formiddag Kl. 9 
tilbage fra Bornholm og steg fra sit Dampskib i Land ved 
Humlebek. Idag er Hs. Majestæt ber i Byen.

— Ogsaa Pladsen for Randers i Folkethinget er 
bleven ledig, idet Overlærer Linnemann formedelst 
anden Befordring har frasagt sig den. — Domainedirec- 
leur Bang har erklæret sig villig til at modtage Valg for 
Aalborg, hvorfor Mø'Pr Ingstrup definitivt er aftraadt.



umuligt kunnet læge Saarene eller omstemme den vild
ledte Befolkning. Men et andet Sporgsmaal er det, om 
det dog ikke kunde have staaet noget bedre ti), ifald der 
ingen Misgreb fra Regeringens Side vare skele, om 
man endnu vilde stødt paa saa megen trodsig Hovmod 
og vulkansk Bevægelighed, ilald større Conseqvens, Fast
hed og Forsigtighed havde betegnet alle Regeringens 
Handlinger. Man forslaae ikke disse YUringer som et 
Angreb paa Geheimeraad T i 11 i s c b’s Bestyrelse, til hvis 
Pris vi saa ofte have talt; skjont denne maaskee nok 
bar ladet Noget tilbage at ønske i enkelte Retninger, saa 
er den uskyldig i de værste Misgreb, saa er det største 
af disse maaskee det, at den nu er ophørt. Vi skulle 
godtgjøre dette ved at meddele Hovedtrækkene af de Be
retninger, vi have faaet.

I Haderslev og Aabenraa samt Sønderborg og Nord
borg Amter er Alt roligt. Alt i Orden og almindelig Til
fredshed hersker. Amtmand Stockfleths Hylding af 
de jublende Bønder paa Skamlingsbanke er runget over j 
Landet, og ligesaa godt gaaer det under Amtmand 
Heltzens virksomme og energiske Bestyrelse. Kommer i 
man derimod til Tønder, saa forefinder man hos den i 
national Henseende saagodtsom hel danske Byes Borgere 
megen tydsk Hovmod og Trodsigbed. Amtmand Re

Understøttelse, de ville finde fra oven, om del skal lykkes 
dem at gjennemføre denne ligesaa retfærdige som nød
vendige Foranstaltning. løvrigt ligger den første Aarsag 
lil Befolkningens Trods her længere tilbage end Tillisch’s 
Afgang; den daterer sig fra Major du Plafs ubesindige 
Tilbagekaldelse. Han var visselig en streng Mand , men 
han havde forstaaet at indgyde ogsaa de Tydsksindede |
Agtelse, saa at de ikke blot adlede bam, men endogsaa J
lede ham ganske godt. Nu ligger der i Anglen kun faa f
Tropper under Oberst Gerlacb, som synes at være I

anderledes instrueret eller at have opfattet sin Opgave ।
anderledes end sin Forgænger og snarere stræber at |
vinde Befolkningen ved Lempelighed og Tilbageholdenhed, 1
et Middel, hvis Virksomhed her er meget problematisk. *
Hverken i Anglen eller del øvrige Mellemslesvig mærker ;
man synderlig til det ko tbare Gendarmeri, der synes at 
være ganske optaget af Sydslesvig, uagtet et ridende 
Landpolili netop i Anglen er meget fornødent.

1 Sydslesvig bar der viist sig nogen Trods ved den 
nylig stedfundne Udskrivning afRecruter, og en Del have 
unddraget sig denne ved at flygte til Holsten. Dette var 
at vente, især naar man erindrer, at den Aldersciasse, 
der nu udskrives, har gjori Tjeneste i Insurgentarmeen. 
Men, naar man veed dette, er^det da bøist forunderligt,

10 Bataillonen med del dygtigste Officiercorps? Hvorfor 
ikke lægge Halvdelen af disse derned og fordele den der 
liggende Reserve omkring i Udskrivningsdistriclerne. hvor
ved en Del af Udgifterne foreløbig kunne bespares? Thi 
selv om det oekonomiske Hensyn ikke fortjente høfligen 
at lages i Betragtning, saa maa dog, synes os, en For
andring, hvorved man faaer Lejlighed til at kalde de nys 
udskrevne Recruter bort fra deres insurgerede Hjem
stavn og unddrage dem de holstenske Agitationers Paa- 
virkning, være bøist ønskelig, for ikke at sige absolut 
nødvendig.

— Hs. Maj. Kongen ankom igaar Formiddag Kl. 9 
tilbage fra Bornholm og steg fra sil Dampskib i Land ved 
Humlebek. Idag er Hs. Majestæt her i Byen.

— Ogsaa Pladsen for Randers i Folkelhinget er 
bleven ledig, idet Overlærer Linnemann formedelst 
anden Befordring har frasagt sig den. — Domainedirec- 
teur Bang har erklæret sig villig ti) at modlage Valg for 
Aalborg, hvorfor Mø'kr Ingstrup definitivt er aflraadt.

— Under Isle Juli d. A. er der gjennem Justitsmi
nisteriet udfærdiget Bevilling for Besidderen af Grcvska- 
babet Holsleinborg, under 8de for Besidderen af Baroniet 
Vilbelmsborg, under s. D. for Besidderen af Baroniet 
Sønderkarie, under 13de for Besidderen af Stamhuset

Et Besøg paa Industriudstlllingen i 
London» 

  i 
iv.------ i

Spanien trænger ikke til vore gode Ønsker, det reiser sig ved 

sin egen Kraft. Enhver, der elsker delte ridderlige Folk, maa !

fele sil Hjerte slaae ved delte Syn. Del gaaer med Spanien, som 

med de store Cbarakterer; det tillader ingen lunken Rjærligbed, 

enten elsker man del, eller det misbager. Jeg borer, Gud være 

lovet, lil dem, der elske det med Lidenskab, og dog er 

Spanien Chinas Antipode. Hvis min Cbineser besogte Casliliens 

udyrkede Heder, vilde han ganske sikkert troe, at deres Beboere 

enten vare gale eller døde. Man foreslille sig Don Quichotte ride 

omkring paa Chinas Bismarker, eller Ansigt til Ansigt med en 

Mandarin. Paa den ene Side den absolute Fornuft, Forstandens 

Beregninger og den eftertænkende Philosoph!; paa den anden Side 

Bomanen i dens hoieste Betydning, Hjertets Indskydelser og en 

adel Galskab. Jeg talte foran om den cbinesiske Visdom og 

om Fredens Storhed; hvis jeg ikke frygtede for al modsige mig 

selv, kunde jeg fristes her lil at fore el Forsvar for Krigstrom- 

peten og Turneringerne. Fred og Orden ere visselig gode Ting, 

men Æren er dog ogsaa Noget. Hæder og Kjærlighed discontercs 

Ikke paa Børsen, men hvem vilde leve uden demT Biddertiden 

Var en poetisk Tid. „God og min Dame“ var en smuk Devise. 

Men Spanien har i høiere Grad end noget andet Und bevaret

Kjærligbedens og Ærens Cultus. Trods sine Ulykker er det for

blevet Fortidens Overleveringer tro. Dels Udstilling i London 

vidner derom. Ligesom Cuvier af el enkelt Ben af el hvilket*

somhelst Dyr kunde slutte sig til hele Dyret, saaledes kan man 

af et Lands Frembringelser slutte sig til det hele Lands Charakter. 

Spanierne elske Gud, Qvinder og Æren. Hvilke Ting have de 

især udstillet ? Kirkekar, Juveler og Kaarder. Den katbolske Tro, 

den ridderlige Enlhousiasme, Kirken, Lønkammeret og Circus, Alt 

er her. Sølvforgyldte og med Stene indlagte Monstranser og 

Crucifixer af Morcatillas Fabrik i Madrid ere smukt Arbeide, kun 

lidt vel overlæssede med Zirater. Men correct Simpelhed er ikke 

efter Spaniernes Smag. Eusebio Zuloagas damascerede Vaaben 

ere meget smukke, og Toledoklingerne, der ere bøielige som Fiske

ben og hvile sammenrullede som en Snog i deres runde Skeder, 

ere beundringsværdige. Naar man trækker dem ud af Skeden, 

rette de sig hvislende som en Snog, der reiser sig rasende i 

Veiret. Paa disse Klinger burde slaae: Si este bibora te 

pica, no ha remedio en la boteca (dérsom denne Øgle 

bider Dig, har Apotbeket intet Lægemiddel). Al Verden kjender 

Valencias skjønne Slør, Malagas Mantiller og Andalusiens Vifter. 

Den Spanske Udstilling har naturligvis ogsaa i Træ udskaarne 

Sager. Hr. Perez fra Barcelona har paataget sig at hævde sit 

Fædrelands Berømmelse i saa Henseende og sendt et Bord af 

Træ, der bestaaer af tre Millioner Smaastykker. Naar Spa

nieren har bedet til sin Gud, teet sin Elskede og klappet ad 

vsv -

Chiclanero, hvad fattes ham saaf En Cigar. Havana har fuld- 

stændiggjort Moderlandets Udstilling ved en Tilsending af de fineste 

Begalia, der nogensinde have fristet en ulykkelig Franskmand, som 

er fordømt til at røge Begeringens Cigarer. Kort sagt, den spanske 

Halvoes Udstilling er meget interessant. Da Jeg for fem Aar 

siden var i Madrid, aabnede Spanien for første Gang, troer jeg, 

en Udstilling af Induslrifrembringelser. Dersom jeg var en Auto

ritet i disse Sager, vilde jeg ikke tage i Betænkning at paastaae, 

at Spanien siden den Tid har gjort store Fremskridt. Hvem maa 

ikke glæde sig ved at see, at delte hæderlige Folk, der i de tre 

sidste Aar bar givet Europa Exeropel paa sund Sands og Stolthed, 

atter gaaer fremad.

Belgien har længe været spansk, og der klæber endnu noget 

Spansk ved det. Skjont det slaaer England nærmere ved sin 

Smag, sine Sæder, sil Clima og sin betydelige Industri, staaer det 

Spanien nærmere ved sin Katbolicisme. Dets Bllledbuggerarbeide 

er ikke uden Fortjeneste, skjont det ikke tilfredsstiller Konslkjen- 

derne i Bryssel. Af Træsculpturer er udstilt en stor Mængde $ 

de fremstille religieuse Gjenstande, ere noget tunge i Udførelsen 

og staae langt tilbage for Spaniernes.

Paa Udstillingen i London støder Østerrig op til Belgien; og 

naar vi vende Byggen til Antwerpen, see vi Bøhmen med dets 

Glasvarer, som ikke ere heldige. Jeg holder meget af Wien, som 

man bør holde af et Land, hvor man har tilbragt lykkelige Timer; 

jeg agter Østerrigerne: de ere mægtige, faste, bestemte; de have
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Gammel Kjøgegaard — til at afhænde dfeffes Bøndergods, 
Minimum af Kjøbesummen forGaardené ør for det ferste ‘ 
Lehns Vedkommende ansat til 600 Rbd. pr. Td^ Hart
korn, for det andet (il 450, for det 3die dels til 6, dels 
til 500, for Stamhuset dels til 7, dels til 600. Førttusefft ‘ 
er paa Holsteinborg Minimum 200 Rbd. for Bygningen 
og 600 Rbd. pr. Td. Hartkorn for dens Jordtilliggende, 
paa Vilhelmsborg efter Jordloddens Størrelse 150—450 
Rbd., paa Søndcrkarle 100 Rbd. for Bygningen og 600 
pr. Td. Hank., paa GI. Kjøgegaard 150 for Bygningen 
og 7 til 600 pr. Td. Harik. Disse Bestemmelser gjælde 
for Lebnene i 10 Aar, for Stamhuset i 5.

— For en Maanedstid siden spadserede Indsenderen 
af disse Linier forbi den borgerlige Exercerplads paa 
Christianshavn og bemærkede, at man havde paabegyndt 
Opførelsen af en større Bygning paa den bageste Del af 
den Søqvæsthuset før tilhørende Grund. Paæ mitSpørgs- 
maal om Hensigten med denne Bygning, gav en paa Byg
gepladsen tilstedeværende Herre det Svar, at den skulde 
blive en Arbejderbolig, og at Arbeidet agtedes fremmet 
saaledes, at man inden faa Maaneder kunde være under 
Tag dermed. Jeg tillod mig at gjøre den Bemærkning, 
at efler den Beliggenhed, Byggepladsen havde, var den 
adskilt fra Gaden og saaledes paa en Maade utilgængelig 
for Andre, e»d hvem Naboerne tillode Gjennemgang; 
herpaa erholdt jeg til Svar, at Communen vilde anlægge 
en ny Gade, der kunde føre til denne Bygning, og, da 
jeg noget tvivlende modlog denne Meddelelse, sagde Man
den kort, at denne Sag var rén og klar, thi Overpræsi
denten havde været nled i Comiteen, Og han maalte dog 
vistnok bedre end vi Begge tilsammen vide, hvad man i 
denne Henseende kunde vente. Enhver Indvending her
imod vilde have været slet anbragt; jeg takkede for god 
Besked og gik. — Da jeg for nogle Dage siden atter 
kom ud i delte Nabolag, vilde jeg dog see, hvorvidt man 
nu var med den projecterede Arbejderbolig; men hvor 
forundret blev jeg dog ved ikke at finde den rykket ét 
eneste Skridt frem, sideø jeg havde været derKsidst; jeg 
spurgte en Mand, der arbeidede i en tilstødende Have, 
om Grunden til, at Arbeidet var stillet i Bero, og erfarede 
af bam, at, da man kort efter Arbejdets Begyndelse havde 
dannet sig en Gade paa Stadens tilstødende Grund, var 
denne Passage bleven standset af Kæmneren, fordi den 
fornødne Tilladelse dertil ikke var indhentet, og at man 
mi var bleveu betænkelig med Heösyn til, hvorvidt det i 
det Hele vilde være muligt at erholde den forønskede Vei 
til Bygningen; knan havde derfor anseet det for rigtigt 
at standse Arbeidet, og man havde ogsaa tilbagekaldt alle 
de i Aviserne bekjendtgjorte Licitationer. Jeg kunde 
naturligvis ikke fæste ubetinget Lid til denne Beretning, 
som jeg antog maatte hvile paa en Misforstaaelse; thi det 
var dog næslen ubegribeligt, at en Comitee, sammensat 
af oplyste Mænd, ikke skulde have vidst nogen simplere 
Maade at komme til Kundskab om, hvorvidt de turde 
raade over Naboens Eiendom, end den, at oppebie om 
de bleve viste bort fra den eller ikke. Senere har jeg 
imidlertid erfaret, at det i alt Væsenligt forholder sig som 
ovenanført, og at Comiteen tildels søger sin Undskyldning 
for det begaacde Misgreb i det overpræsidentlige Tilsagn, 
den havde modtaget, ikke alene om en Gade, men end- i 
ogsaa om at erholde denne forsynet med Gas, Cloaker osv. 
Kort efter mit første Besøg var jeg saa uheldig at kjøbe 
mig en Actie i denne Anstalt, da jeg dog ogsaa gjerne 
vilde bidrage min Skjærv til et Formaals Fremme, som 
jeg ansaae for godt. Som Actionair maa jeg ansee Over- §

Red. er ganske enig dMt den ærede Indsender ük ft 
ArbMlMH*g-CoMlMh lig^rfoK 39* kør
handlet temmelig »forsvarligt ved at pøabegynéfe Bygøm-, 
geni Mot* forladende sig paø Hr. Overpræsident Langé^ 
soft fai Ihr sig^ uvedørhæftige Tilsagn, i Sted* fer 
først at forvisse sig om, at Communalbestyrelsen vilde 
indrømme den fornødne Adgang til den. Men paa den 
anden Side forekommer det os, at den Forventning, at 
Communalbestyrelsen vilde interessere sig for delle Fore
tagende og, naar behørigt Andragende derom skele, stræbe 
at fremme det ogsaa med nogen Opoffrelse, var ganske 
billig. Hvorvel een Arbejderbolig kun vil forslaae lidt til 
at tilfredsstille den arbejdende Classes Trang til billige 
og beqvemme Boliger, saa vil den dog kunne udøve en 
god Virkning som Mønsterbygning for de Husværter, der 
udleie deres Lejligheder til S iM afolk, øg, ifåår man ved 
Erfaring overbevistes om, at saadanne Bygninger kunne 
forrente Anlægscapitalen uden at udsuge Leierne, saa 
vilde der ogsaa nok bringes flere lignende tilveie. Men 
(tét synes næsten som Communalbestyrelsen er døvt paa 
det Øré, hvori man raaber til den om den stedse til
tagende Trang til Boliger øg om Nødvendigheden af Byens 
Udvidelse; det synes, son den bar mest Lyst til at sidde 
med Hænderne i Lommen og see paa, at Etage optaarnes 
over Etage paa de gamle Huse, og Lys og Luft bygges 
rent ude af Byen, uden at have Anelse om, at det er 
dens Pligt at gribe ind og skaffe Plads tif nye Bygninger, 
iöden det er for silde, og inden Husværternes Graad'ighed 
har pint den sidste Skifting ud af de ulyksalige ufor 
muende Leiere. Denne Sag er meget alvorlig og meget 
paatrængende; vi skulle derfor om føie Tid komme til
bage til den.

— Naar „B. T.“ betegner vor Replik til den i Fredags 
Mottl „Uartigheder“, hvad kalder dan saa sine egne Repliker?

naar den spørger, om vi ville tie, ifald den betegner For
fatteren t. E. af de mange Angreb paa den forrige Krigsmini
ster osv., saa staaer det jo til „B. T.“ selv at gjøre Forsøget; 
al gjøre os vrede derover, vil neppe i noget Tilfælde lykkes den.

— Luftskipperen Hr. Tardi ni gik i Fredags Aftes Kl. 
8^ allsaa omtrent en Time efter hans Opgang, ned imellem 
Lund og Landskrona paa Grev Hamiltons Gods Tågarp. Nogle 
Bønder som vare tilstede, hvor ban dalede ned, bleve i Begyn
delsen forskrækkede og flygtede, efteral have gjort Korsets Tegn 
for sig; men, da det var lykkedes Hr. T. at gjøre sig forstaaelig 
for dem, viste de ham megen Velvillie og Gjæslfribed og hjalp 
ham med Transporten af batte under Nedfarten beskadigede 
Ballon. Han kom ber tilbage til Byen i Løverdags Eftermid
dag med „Ophelia“. Vi høre, at Tivoli har været saa daarligt 
besøgt ved denne bans første Luftfart, at hans Udgifter ikke ere 
dækkede. En væsenlig Aarsag hertil ligger vistnok i Valget af 
Stedet, idet den nærliggende Vold frembyder en saare beqvem 
Lejlighed til at overvære Forestillingen gralis. Rosenborg Exer
cerplads eller Cbristansborgs Ridebane egnede sig langt bedre 
til Udgangspuncter for en Luftseilads end Tivoli.

— Fredagen den 15de August blev Huset Nr. 247 i 
Slørresiræde ^Holmenscanal), Øster-Qvarter her i Staden, til
hørende Boet efter afgangne Krigsraad og forhenværende Di- 
striclslæge A.A. Sager og tidligere afdøde Hustru, solgt til Ubr- 
furniturhandler Andreas Stephanus Weber for 7710 Rbd. 
Forsikringssummen er 6900 Rbd.

Norge og Swerlg.
— Christiania d. 15de Aug. Ved kgl. Resolution af 

versitetet, og dift designerede Lector, Slipendiar Adjunct Friis 
Ml ft exammere i dette Sprog.

— Til Examett artium have fremstillet sig 94, hvoraf 5 
{alle privat dimitterede} ere rejicerede ved den skriftlige Prøve.

~ ibealrets nye Direction er bleven sammensat af Oberst 
Garbe ns, Obersllieutenant Meyn og Kjøbmand Thorvald 
Meyer.

— Paa Jernbanen arbeides der endnu kun med 50 Mand, 
men i indeværende Uge ville ialt 150 Arbeidere tage fat. Dag
lønnen for Jordarbeiderne er 30 Sk. Norsk (□: 48 Sk. Dansk).

— Den 13de blev Krandsen sat paa den første Arbeider- 
bolig, der paa Actier bygges i Christiania.

— Et nyt Dampskib „Halden“ har aabnet en regel
mæssig Fart mellem Fredenksbald og Christiania; det gaaer 
hver anden Dag fra hvert af Stederne.

— Den Ilte om Eftermiddagen Kl. 3£ udbrød der i 
Drammen paa Tangen en Ildebrand, som ved den her
skende lemmelig stærke Nordenvind, der heldigvis ophørte 
senere paa Eftermiddagen, greb temmelig vidt om sig og øde
lagde c. 20 Huse, blandt hvilke dog intet af større Værdi; 
Bygningernes hele Assurancesum er 15,000 Spd., det ned
brændte Areals Qvadralindhold 25,000 Qvadratalen. Kl. 7J 
blev man først Herre over t'den. — I Omegnen af Christiania 

har man flere Aftener bemærket en stærk Lysning i den nord
ostlige Horizont og frygter derfor for al modtage Efterretning 
om en betydelig Skovbrand, der under lørre Somre saa let op- 
staaer ved Folks Uforsigtighed med Braatebrænden.

— De svenske Orlogsskibe Fregatten „Josephine“, Com- 
mandeurcapit. Meister og Corvetten „Lagerbjelke“, H. K. H. 
Prinds Oscar, have d. 1—6te ds. gjort et Besøg i Arendal 
og der feiret Kronprindsessens Fødselsdag.

— Skaane d. 16de. Ifølge den officielle Beretning om 
Aarsvæxlen i Malmøbuslehn bar Rugen lidt en Del af Blæst, 
Meldrøie o. desl., skjønt mindre i de nordlige Egne, og synes 
neppe nok al love en Middelbøst. Hveden er smuk og langt 
bedre end Rugen; Rapsen, der alt er indhøstet, bar givet godt 
Udbytte. Vaarsæden lover godt og haabes, ifald Høstveiret bliver 
gunstigt, at ville give over en Middelbøst. Ærter, Vikker og 
Bønner staae ypperligt; ligeledes Kartoflerne, bos hvilke endnu 
intet Spor af Sygdom har viist sig. Høhøsten bar været lem
melig god, ligesom den første Kløvergrøde, og er kommen godt 
i Hus; Hør, Hamp og Roer tegne godt.

— En Student Person fra Lunds Universitet, som op
holder sig der i Egnen, er af det norske Justitsdepartement re- 
qvireret afhørt paa Grund af sin Correspondence med Arbeider- 
agilatoren Thrane. Paa Efterretning herom har P. frivillig 
indstillet sig for Universitetets Rector og afleveret sine Breve fra 
Tbrane samt givet hvad Oplysning ban havde al tilføje.

— I Landskrona er den fortjenstfulde Læge Dr. Scha- 
gerström afgaael ved Døden. Hvdr afholdt ban var, kan man 
slutte deraf, at bans Begravelse havde forsamlet el Par Tusinde 
Mennesker i den lille By.

Udlandet.
Tydskland. — Preussen. Den 15de ds. tiltraadte 

Kongen Reisen til Hohenzollern. Saavel „L. C.“ som .det halv
officielle „Corr. Bureau“ berette, al Keiseren af Østerrig og 
Kongen af Preussen ville bolde en Sammenkomst, efter det 
førstnævnte Blad i Iscbl, hvor Dronningen af Preussen for Øje
blikket bruger Bade. „Corr. B.“ vil tillige med Bestemthed 
vide, at Keiserne af Rusland og Østerrig og Kongen af Preussen 
ville komme sammen til Efleraaret paa et endnu ikke aftalt Sted.

— Sachsen (D. J.) Ved et Minislerialrescripl ere de 
„frie Menigheder“ bievne forbudte, fordi de under et foregivet 
religieust Formåal skjulte politiske Tendenser.



denne Passage bleven standset af Kæmneren, fordi den 
fornødne Tilladelse dertil ikke var indhentet, og at man 
nu var blevet) betænkelig med HeOsyn til, hvorvidt det i 
det Hele vilde være muligt at erholde den forønskede Vei 
til Bygningen; tu an havde derfor aoseet det for rigtigt 
at standse Arbeidet, og man havde ogsaa tilbagekaldt alle 
de i Aviserne bekjendlgjorte Licitationer. Jeg kunde 
naturligvis ikke fæste ubetinget Lid til denne Beretning, 
gom jeg antog maatte hvile paa en Misforstaaelse; thi det 
var dog næsten ubegribeligt, at en Comitee, sammensat 
af oplyste Mænd, ikke skulde have vidst nogen simplere 
Maade at komme til Kundskab om, hvorvidt de turde 
raade over Naboens Eiendom, end den, at oppebie om 
de bleve viste bort fra den eller ikke. Senere har jeg 
imidlertid erfaret, at det i alt Væsenligt forholder sig som 
ovenanført, og at Comiteen tildels skger sin Undskyldning 
for det begaacde Misgreb i det overpræsidentlige Tilsagn, 
den havde modtaget, ikke alene om en Gade, men end- 
ogsaa om at erholde denne forsynet med Gas, Cloaker osv. 
Kort efter mit første Besøg var jeg saa uheldig at kjøbe 
mig en Actie i denne Anstalt, da jeg dog ogsaa gjerne 
vilde bidrage min Skjærv til et Formaals Fremme, som 
jeg ansaae for godt. Som Actionair maa jeg ansee Over
præsident Lange som moralsk ansvarlig og Comiteen 
som juridisk ansvarlig for det Tab, som dette Misgreb 
kan forvolde mig. At ansees som utilregnelig med Hen
syn til et Spørgsmaal, som den selv frivillig har oplaget 
til Behandling, kan den dog vel ikke ønske. »• —

Bønder som vare tilstede, hvor ban dalede ned, bleve i Begyn
delsen forskrækkede og flygtede, efterat have gjort Korsets Tegn 
for sig; men, da det var lykkedes Hr. T. at gjøre sig forstaaelig 
fof dem, Viste de baut megen Velvillie og Gjæslfrihed og hjalp 
ham med Transporten af hans under Nedfarten beskadigede 
Ballon. Han kom her tilbage til Byen i Loverdags Eftermid
dag med. „Ophelia“. Vi høre, at Tivoli har været saa daarligt 
besøgt ved denne hans første Luftfart, at hans Udgifter ikke ere 
dækkede. En væsenlig Aarsag hertil ligger vistnok i Valget af 
Stedet, idet den nærliggende Vold frembyder en saare beqvem 
Leilighed til at overvære Forestillingen gratis. Rosenborg Exer- 
cerplads eller Christansborgs Ridebane egnede sig langt bedre 
til Udgangspuncter for en Luflseilads end Tivoli.

__  Fredagen den 15de August blev Huset Nr. 247 i | 
Størrestræde (_Holmenscanal), Øster-Qvarter her i Staden, til- I

hørende Boet efter afgangne Krigsraad og forhenværende Di- 
strictslæge A.A. Sager og tidligere afdøde Hustru, solgt til Uhr- 
furniturbandler Andreas Stephanus Weber for 7710 Rbd. 
Forsikringssummen er 6900 Rbd. ।

Norge og Sverlg. |
— Christiania d. 15de Aug. Ved kgl. Resolution af I

9de Juli er det bestemt, at Marinens Hovedstation Hurien skal |
have en. fast Garnison af Armeens Tropper af samme Styrke E
som den, der før laa i Frederiksværn. — Ved Res. af 30te I

Juli er Rector Vibe conslitueret til i næste Universitetsaar at e

udføre de nødvendige Forelæsninger i græsk Pbilologi ved Uni-

— En Student Person fra Lunds Universitet, som op
holder sig der i Egnen, er af det norske Justitsdepartement re- 
qvireret afhørt paa Grund af sin Correspondauce med Arbeider- 
agitatoren Tbrane. Paa Efterretning herom har P. frivillig 
indstillet sig for Universitetets Rector og afleveret sine Breve fra 
Tbrane samt givet hvad Oplysning ban havde at tilføje.

— I Landskrona er den fortjenstfulde Læge Dr. Scha- 
gerström afgaaet ved Døden. Hvdr afholdt ban var, kan man 
slutte deraf, at bans Begravelse havde forsamlet el Par Tusinde 
Mennesker i den lille By.

Udlandet.
TydøklaiBd. — Preussen. Den 15de ds. liltraadte 

Kongen Reisen til Hohenzollern. Saavel „L. C.“ som .det halv
officielle „Corr. Bureau“ berette, at Keiseren af Østerrig og 
Kongen af Preussen ville holde en Sammenkomst, efter det 
førstnævnte Blad i Iscbl, hvor Dronningen af Preussen for Øie- 
blikket bruger Bade. „Corr. B.“ vil tillige med Bestemthed 
vide, at Keiserne af Rusland og Østerrig og Kongen af Preussen 
ville komme sammen til Efleraaret paa et endnu ikke aftalt Sted.

— Sachsen £D. J.) Ved el Ministerialrescript ere de 
„frie Menigheder“ bievne forbudte, fordi de under et foregivet 
religieust Formåal skjulte politiske Tendenser.

Østerrig. — „Lloyd“ for 13de ds. indeholder følgende 
Artikel om den nærværende Tilstand i det østerrigske Nord
italien :

„I alle Blade findes nu Correspondancer fra Italien, som 
skildre de derværende Forhold med særdeles mørke Farver. Man

tusinde andre gode Egenskaber, men Colorister ere de ikke. De <

bøhmiske Glasvarer, der ere berømte over den hele Verden, frem- $

byde en afskyelig Blanding af Farver. Det er meget at beklage, |
al smaalige interesserede Hensyn have forhindret Baccarats Fabri- |

kanter fra at udstille deres Glasvarer, der vilde have vundet en j
let, men hæderlig Seir over Bøhmens. Østerrig har ogsaa udstillet |

et Sovekammer og Toiletværelse, hvorom der bar været megen *

Tale, og med Rette. Sengen, Bordene og alle de øvrige Meubler |
ere fortrinlig gjorte. Man træffer ikke hyppigt saadant Snedker- |

arbeide i Tydskland; man siger rigtignok, at det er kommet fra I
Mailand. Tegningen kunde dog gjerne være tydsk; thi disse smukke |

Meubler ere meget ubcqvemme. De smaa med Qvaster garnerede *
i 

Gardiner, der hænge over Sengen, give denne Lighed med de Tor- l

turredskaber, i hvilke man indbydes tii at sove i Tydskland mellem .

to qvslende Edderdunsdyner, der kunne paadrage En Apoplexi, j

hvis man bliver liggende i dem, og Bryslbelændelse, hvis man |
kaster dem af sig. Tydskerne, som frembringe saa mange vakkre |

Ting, som de saxiske Lærreder og Klæder, have ikke Sands for |

det Elegante. Naar de indlade sig paa dette, gaae de gjerne for I

vidt. De mangle den Tact, med hvilken Industrien bør blande 

Nytten med Phantasien. Der er f. Ex. en Vogn fra Hamburg; i,

den er gjort af Palisandertræ, bar forgyldte Fjedre og Lygter, der j
i 

ere ciselerede som en Reliquiekasse. Jeg kunde anføre tyve andre j 

Gjenslande, der røbe en ligesaa taabelig, unyttig Luxus. „Naar 

man gaaer ud af sin Natur,“ siger Lafontaine, „gjor man Intel med

Ynde.u Hvem der nogensinde bar seet Tydskerne efterligne den 

lette franske Munterhed, vil ogsaa have bemærket, at de enten 

have gjort for meget eller for lidt af det, at de fra Tunghed og 

Dorskhed ere gaaede over til det Usømmelige, og at de aldrig have 

kunnet iagttage den rette Maade, hvori netop Elskværdigheden be- 

staaer. Saaledes gaaer det dem ogsaa i Industrien; naar de for

lade deres eget Terrain for at følge os, griber Overdrivelsen dem 

ved Haarene, og de løbe løbsk.

De tydske Skoves traditionelle Naivetet er repræsenteret ved 

en Fremstilling i ophøiet Arbeide af Slottet Rosenau, hvor Prinds 

Albert er født. Dette Arbeide aander stor Uskyldighed, og den, 

der har udført det, er vist en meget skikkelig Mand. Man seer 

baade Dale, Høle, Græsplainer, Fyrretræer, høit oppe paa et Bjerg 

et Slot og ved Foden af Bjerget en Mængde Bønder, som ved cn 

Mecbaoisme kunne sættes i Bevægelse og vallse med hinanden. 

Dette Arbeide har gjort stor Lykke hos det engelske Publicum. 

Forresten er Toldforeniogens Udstilling ikke al lee af, den er be

tydelig og interessant. Navnlig bar Preussen gjort store Anstren

gelser. Berlins Billedhuggere have sendt flere cbarakteristiske Ar- 

beider. Et Skakbræt af eroailleret Sølv af Weishaupt Sohn i 

Leipzig er et mærkeligt Guldsmedarbeide.

Desværre kjender jeg ikke Rusland. Jeg troer ikke , der er 

noget Land i Verden, om hvilket man gjør sig falskere Forestil

linger. Skjønt man ikke længer tænker sig Keiser Nicolaus’s ün- 

dersaatler som raae Bønder, der gaae bøiede under et Jernaag og

beboe Egne, som Isbjørne ikke vilde foragte, yttrer man sig dog 

I gjerne kun med stor Forsigtighed om dem. Modsætningen er alt-

' for stor imellem Erindringerne om de under Peter den Store be-

* gaaede Grusomheder og den raffinerede, udsøgte, man kunde gjerne
i sige overdrevne Dannelse, bvorpaa de fornemme Russere, navnlig

i Damerne, hvert Aar give os Beviser i Paris. Naar en russisk

; Dame vil være indtagende, og det bændes ofte, findes hendes Lige
I ikke i noget Land. Hun besidder en ubeskrivelig, ganske mageløs

I Ynde, der hverken ligner den spanske Ligefrembed, den italienske

• Lidenskabeligbed, det lydske Drømmeri eller den engelske Tiibage-

; holdenbed. Denne Ynde er maaskee ikke en Naturgave, men Kon-

< sten røber sig ikke. Den er en Blanding af aristokratisk For-
I nemhed, græsk Finhed og fransk Tact. Hvorledes skJ man nu

Ü forene denne Finhed og Ynde roed Knuten, de kløgtige Diplo-

’ mater med Cosakkerne, og St. Petersborg med Siberien? I hvert

( Tilfælde er Rusland beslægtet med Orienten; de udstillede Silke-
I tøier og sølv- og guldbroderede Lædersager minde om Asien ved

i deres Luxus og Skjønbed. Foruden Diamanter, Turkiser, Marmor-

| mosaiker og Sølvarbeider med Forgyldninger, hvis Forfærdigede ene

i er Russerne bekjendt, have disse udstillet Bohavet i et Palais, der

I helt og holdent er af Malachit, Borde, Kaminer, uhyre Vaser og
i 
i tyve Fod bøie Fløidøre af Malachit! Vi andre stakkels Djævle ere

| glade, naar vi kunne faae el Signet eller Vesteknapper af Malachit,

J og Hr. Demidoff bygger sig Paladser af denne Sten! Tager jeg

* ikke Feil, møde os her asiatiske Ideer, som aldrig kunde opstaae 
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vilde dog meget feile, vilde man deraf slutte sig til en pludselig 
og paafaldende Forandring lil det Værre i de italienske Tilstande. 
Italienernes Sindelag mod us var og er fjendligt. En Del af den 
italienske Befolkning gjer det mindre ondt at have fremkaldt et 
Opror, end ikke at have kunnet give dette et seirrigt Udfald. 
Vor Hærs glimrende Bedrifter have naturligvis paa ingen Maade 
forøget Italienernes Kjærlighed lil os. Vi vilde føle os utrøste
lige derover, dersom vi nogensinde havde gjort Regning paa 
dette Folks Hengivenhed, eller dersom vi vare af den Mening, 
at denne var en nødvendig Betingelse for Østerrigs Herredømme 
i Norditalien. Del vi de vistnok være at foretrække, om Lombardiels 
Beboere vare østerrigsksindede; men, da de nu engang ikke ere 
det, saa trøste vi os ved den Erfaring, at et stort Monarcbi, 
som bliver styret med Kraft og Visdom, formaaer ogsaa at lænke 
dc Folk lil sig, som ikke skænke det nogen Sympatbi.

„1 Italien findes der virkelig el Parti af exalterede Hoveder, 
hidsige „Patrioter“, for Størstedelen unge Mennesker fra Byerne, 
som ytlre Lyst lil paany at oppuste Revolutionens Flamme. 
Dette Parti maa gjøres umuligt, det maa nøie bevogtes, og, 
naar det gjør sig skyldigt i nogen Lovovertrædelse, straffes med 
Slrænghed. Men den langt overvejende Del af Befolkningen, 
Massen, vil ingen Revolution, ikke fordi den er loyal, men fordi 
den frygter for de Revolutionaires Rædselsherredømme, for den 
lovlige Regerings Hævn, for at lide Skade paa Liv og Eiendom, 
endelig ogsaa fordi den har den Overbevisning, at et mægtigt, 
enigt Italien er en Umulighed. Dette større Parti bringer os 
dog kun en negativ Fordel: det forhindrer Revolutionen kun for 
saavidt, som del ikke selv vil dellage i den, før det bliver tvunget 
dertil. Da det er feigt, kan det imidlertid let tvinges dertil, 
saasnart Regeringen i Landet røber Svaghed.

„Den første Betingelse for at beherske Italien er stor phy- 
sisk Magt; den anden Betingelse er moralsk Magt. Italienerne 
ville aldrig komme lil at elske Østerrigerne, men de behøve det 
heller ikke. Man bar ingen Ret lil al forlange idylliske Følelser 
eller erotiske Sværmerier af dem. Men de kunne tvinges til at 
agte Øslerrig, ved at blive behandlede med streng Retfærdig
hed, uden Grusomhed, men ogsaa uden Mildhed. Den Rege
ring, som i Italien vil vinde Popularitet, maa ikke beile til 
denne. Den maa ikke, for at vinde Befolkningens „Kjærlighed“, 
afvige fra sine engang udtalte Beslutninger, befale f. Ex. et 
Tvangslaan i Indlandet og derpaa foranstalte el Laan i Udlandet, 
osv. Slig Svaghed lønnes ikke m ed Kj ær lighed, men 
med Foragt. Kun den Regering, der udsteder strenge Love 
og strengt overholder dem, der paalægger saa bøie Skaller, som 
Landets Behov fordrer, men paa samme Tid ved en vis Lov
givning giver Beboerne Midler ibænde lil at betale dem, som 
overalt viser Kraft og Fasthed i Afstraffelsen af 
Oprørerne, i Beskyttelsen af de loyale Borgere, i 
Grændsernes Bevogtning, i Smugleriets Udryddelse, kun den 
Regering kan beherske Italien. Svaghed og Inconseqvens ud

rette Intet.
„En Opstand i Italien er høist usandsynlig, men, da den 

er mulig, bør Statsmandens Øie vogte paa den. Endnu en 
Opstand i hint Land under en kraftig øslerrigsk Regering, og 
det er vort for bestandigt! En tredie Opstand kan og maa ikke 
gaae hen, uden at drage en fuldkommen Forandring i Besiddel
sen af Grundeiendommene efler sig. En saadan Reisniog vilde 
give Ovcritalien det conservative Element, som endnu fattes det, 
en uafhængig Bondestand nemlig; vilde for bestandig befrie det 
for det revoiutionaire Element, for dem, som benytte deres Rig
dom og Indflydelse lil at omstyrte enhver beslaaende Stats
orden. Det yderste Middel , men som tillige er det paalide- 
ligste, til al forsikkre sig Italienernes Loyalilet, er endnu ikke 

benyttet“.
__  Med næste Skoleaars Beavndelse skal Studiet

— De sidst ankomne Efterretninger fra Cap indeholde 
endnu ikke noget Afgjørende. Sir Harry Smith befandt sig 
ved Grændsen, hvor ban holdt Fjenden i Skak og agtede al 
foretage en omfattende Bevægelse, hvorved ban haabede at gjøre 
Ende paa Fjendlighederne.

Frankrig;. — „Journ. des Débats“, der hidtil bar for
holdt sig taus med Hensyn til Prindsen af Joinville’s Caudidalur, 
erklærer nu i en ledende Artikel Discussionen derom for ube
timelig og uhensigtsmæssig, fordi Spørgsmaalet om en bestemt 
Candidal først bør komme frem, efleral Spørgmaalet om Revisio
nen definitivt er afgjort, og forinden let kan bringe den Paa- 
gjældende i en falsk Stilling og f ethvert Tilfælde fremkalde 
Splid mellem Partierne uden nogen Ny Ile. — De andre Blade 
ere ikke tilbøjelige til at følge den samme Tactik, men komme 
tverlimod bestandig besterntere tilbage til Spørgsmaalet om den 
hensigtsmæssigste Candidat til Præsidentvalget og nævne endog 
tildels deres Candidaler. Saaledes nævner nu „Gazette de France“ 
som sin Henri de la Rocbejaquelein, og „le Siécle“ er
klærer, at den om faa Dage vil nævne den, der sandsynligvis 
vil kunne samle hele det republikanske Parties Slemmer paa sig 
^Carnot?). „Le National“ vedbliver at opfordre de forskjellige 
Nuancer af Venstre til al forene sig om en Candidat og for
kaster ubetinget Prindsen af Joinville. „L’Ordre“ forfægter dennes 
Sag og opfordrer Legitimisterne lil at afgive en bestemt Erklæ
ring med Hensyn lil Præsidentens consliluliousslridige Gjenvalg. 
Sandsynligvis vil Polemiken om denne Sag blive fortsat, aaalange 
Prorogaliuneu varer, og med saamegel desto større Iver, som 
Bladené mangle andet politisk Stol.

— Greven af Cbambord og Hoffet i Frobsdorf skulle have 
udtalt sig til Fordel for Berryer imod „l’Opinion pubhqvt“, hvis 
Optræden er dem for ærlig og ligefrem.

— De 25 Medlemmer af Nationalforsamlingen, der danne 
yderste Venstre ^Thabunterue), have nu ogsaa dannet et bli
vende Udvalg, der bestaaer al Baune, Baudin, Cohavru, Boysset 
og Madier de Montjau. Man venter, at ogsaa de paa egen 
Haand ville udstede el Manifest.

— „Le Messager de l’Assemblée“ fortæller, al Louis Bona- 
parle benimud Slutningen af drune Maaned vil gjøre en Reise 
paa 10 lil 12 Dage i Departementerne. Han skal over An
gouleme ville gaae til Bordeaux og, etter 3 eller 4 Dages Op
hold der, til Rochelle, Rocbeforl og derfra over Perigueux, 
Limoges’, Moulins og Nevers tilbage lil Paris. Léon Fau- 
cher, Fould og General Randon siges al skulle ledsage ham.

— Den Ødelæggelse, Branden i Invalidernes Kirke bar 
foraarsagel, skildres i de sidsle Aviser som mindre, end man i 
førsle Øicblik havde anlaget. Der var i Kirken 234 Faner og 
Standarter, og 16 Flag af Krigsskibe, desuden Keiseren af Ma
rokkos Solskær , som erubredcs ved Isly, og Beyen af Con
stantines Telt. Heraf ere 21 Faner Qra Algier og Spanien) 
lihnlHgjorte eller beskadigede, og Solskærmen har lidt noget. 
De 52 Faner, der vare trobrede ved Auslerlilz, tandles ikke i 
Kirken, da de ere beslemle til at decorcre Keiserens Grav, og, 
indtil dens Fuldendelse, gjemmes bos Gouverneuren (Jerome 
Bonaparte).

Italien. — Obligationerne for det Mazzini’ske Laan, der 
blive stærkt eftersporede af de italienske Regeringer, og medføre 
Dødsstraf for Ihændehaverne, ere bievne ombyttede med Policer 
i el fingeret Assurance-Selskab.

— Kongen af Neapel har ladet en Hr. M a c far 1 a ne, For
faller til „Del revoiutionaire Italien“, udarbejde et Modskrift mod 
Hr. Gladstone’s Brev til Lord Palmerston om de neapo
litanske Forhold.

— De Underhandlinger, der have været førte mellem Sar
dinien og Østerrig dm en Amnesti for de landflygtige Lombar
der, skulle være afbrudte uden at have ført lil noget Resultat.

Portugal. — Ifølge flere af de moderate portugisiske 
Blade skulle Mazzini’ske Emissairer af al Magt arbejde paa at 
fremkalde en Omstyrtning af den beslaaende Tingenes Orden i 
Portugal. De radicale Blade benegte imidlertid delle og give det 
conservative Parti Skylden for de Uroligheder, der i den sidsle 

I Tid have fnndet Sled paa enkelle Puncler. 
ri ~ . r rv - .

— Ferrao, Dommer i Højesteret, er bleven udnævnt lil 
Finansminister i Stedet for Franzi ni, der havde vægret sig 
ved at tage de fornødne Forholdsregler for at skaffe Regeringen 
tilstrækkelige Pengemidler indtil Cortes sammentræde.

— Ministeriet disculerer for Øjeblikket et Forslag lil Af
skaffelsen af Slaveriet i de portugisiske Besiddelser.

Rusland« — £Lloyd.) Staden Troicko Savsk ved den 
chinesiske Grændse er hævet lil fri Handelsslad ved en Ukas af 
2den f. M. Man venter sig deraf et stort Opsving i Handelen 
med China.

— £H. N.) Ifølge de sidsle Efterretninger fra Kaukasus 
har SchamyI slaaet den russiske General Jefdokimov ved 
Abedick, oprevet hans Brigade og fordrevet Resten af hans Tropper 
over til den højre Bred af Kuban, saa at den venstre Bred nu 
igjen er i Tscherkessernes Hænder.

B? or faa Uger siden har Hr. Cand. pharm. W o r s a a e erholdt 
Bevilling til Anlæggelsen af et Apotbek i Aabenraa. 1 den 
senere Tid ere flere saadanne Bevillinger givne her i Lindet, og 
del er da stedse forud blevet offenliggjort, lil hvilken Tid dertil 
qualificerede Pharmaceuler havde at indlevere deres Ansøgninger. 
Delle er ikke skeel i del nævnte Tilfælde, og da det vilde være 
interessant at erlare, hvorfor det ikke er skeet, saa bedes bedre 
Underrettede end Indsend er en herom at give Oplysning. Maaskee 
er her fulgt en anden Fremgangsmaade, fordi det er Sønden for 
Kongeaaen; maaskee er Vacancen paa een eller anden Maade 
offenliggjort i det Slesvigske; men selv om delle bar været Til
fældet, saa synes del mindre rigligt, at man Norden fur Konge- 
aaen bar været uvidende derom, da derved en Mængde andre 
Pbarmaceuter, -der ligesom Hr. Worsaae ere dansk fødte og 
dannede, ere bievne udelukkede. Da den Mening, al der her 
er blevet viisl Hr. Worsaae en personlig Begunstigelse, let kan 
gjøre sig gjældende, saa var det ønskeligt, om der i denne Sag 
kunde gives nogen Oplysning. M« H*

M „Fædrelandet“ for i Fredags er et Udlog af vor Artikel i 
„Nyt Archiv for Søvæsen“ om Søcadellernes nautiske Dannelse 
paa Cadelskibet, hvori det hedder mod Slutningen:

„Forfatteren antager 5 saadanne Togter i 5 paa hinanden 
følgende Aar (^allsaa vel 2 som Cadet og 3 som Olficier) vilde 
være en passende Øvelse osv.“ Denne indklammede Bemærk
ning er en MisforslaaeIse, da vor Mening er: 5 saadanne Togler 
i 5 paa hinanden følgende Aar (^2 hver paa 3 Maaneder ug 3 
hver paa 5 Maaneder) vil være passende Søfart for Cadelten, 
før ban bliver Lieutenant. — Il —

Kjøbenhavn d. 17de August 1851.

Mandela- og Skib»-Efterretnin<cr.

Pillau d. 12. Aug. Ira 
Anne Catlr., Nissen Christiania 
VUMingeu d. 12. Aug. til 
Gerlruida, Hdzewinkei Kjøbenhavn 
Gravesend d. 12. Aug. til 
Solid, Lyxdorph Kjøbenhavn 
Ved Beachy Head

d. 8 Aug. fru
Arnold, Kjøller Viborg

lil Malaga
Ved Falmouth

d. 12. Aug. fra
Galalbea, Gram Rio Janeiro 

segiede til Kjøbenhavn
Gloucester d. 13. Aug. fra 
Oline Cecilia, Smith Nestved 
Liverpool d. 12. Aug. fra 
Haabet, Hansen Island
Ved Livet*pool fra 
Hercules, Thurø Danmark 
SG David* d. 11. Aug. til 
Anna Dor. Omlie, Fischer Kolding 
luv erkeithia<

d. 12. Aug. ' til
Enigheden, Grønbek Middelfart 
Lrith d. 10. Aug. fra

Hull fra
Charlotte, Munch Nibe
Anna Kirstine, Fanø (13) Struer
Ved Aldbro d. 13. Aug. fra 
Tvillingbrodrene, N'isled (af Aalb.) 
Harwich d. 13. Aug. fra 
Helme, Schmidt Odense
Bilbao d. 4. Aug. til 
Freden, Göliig Liverpool
Liasabon d. 31. Juli fra 
Borgemesler Kæder, Johnson

Island
Latona, Gamst Liverpool
Madeira d. 31. Juli fra 
Frode, Rasch Cardiff
St. Helena d. 16. Juni fra 
Johannes Hagp, Rasmussen Balavia 
Buenos Ayre*

d. 15. Juni til
Condor, Frellsen Rio Grande 
Rio Janeiro d. 30. Juni fra 
Alwma, Jeppesen Liverpool

d. 30 Juni til
Marie Lehmann. Sørensen Khhvn 
Rahia d. 10. Juli fra 
Louise, Ekberg Triest



med Foragt. Kuo den Regering, der udsteder strenge Love 
og strengt overholder dem, der paalægger saa bøie Skaller, som 
Landets Behov fordrer, men paa samme Tid ved en vis Lov
givning giver Beboerne Midler ibænde tit at betale dem, som 
overalt viser Kraft og Fasthed i Afstraffelsen af 
Oprørerne, i Beskyttelsen af de loyale Borgere, i 
Grændsernes Bevogtning, i Smugleriets Udryddelse, kun den 
Regering kan beherske Italien. Svaghed og Jnconseqvens ud

rette Intet.
„Eo Opstand i Italien er bøist usandsynlig, men, da den 

er mulig, bør Statsmandens Øie vogte paa den. Endnu en 
Opstand i hint Land under en kraftig øslerrigsk Regering, og 
det er vort for bestandigt! En tredie Opstand kan og maa ikke 
gaae hen, uden at drage en fuldkommen Forandring i Besiddel
sen af Grundeiendommene efter sig. En saadan Rejsning vilde 
give Overitalien det conservative Element, som endnu fattes det, 
en uafhængig Bondestand nemlig; vilde for bestandig befrie det 
for det revoiutionaire Element, for dem, som benytte deres Rig
dom og Indflydelse (il at omstyrte enhver beslaaende Stats
orden. Det yderste Middel , men som tillige er det paalide- 
ligste, til at forsikkre sig Italienernes Loyalitet, er endnu ikke 

benyttet“.
__  (H. C.} Med næste Skoleaars Begyndelse skal Studiet 

af det tydske Sprog og den tydske Literatur indføres som Tvangs
studium ved Universiteterne i Pavia og Padua, samt ved alle 
høiere Læreanstalter i det lombardisk-venelianske Kongerige.

England. — Dronningen bar besluttet al tiltræde Reisen 
til Skotland den 28de d. M.

foraarsaget, skildres i de sidsle Aviser som mindre, end man i 
førsle Øicblik havde antaget. Der var i Kirken 234 Faner og 
Standarter, og 16 Flag af Krigsskibe, desuden Keiseren af Ma
rokkos Solskær , sum erobredcs ved Isly, ug Beyen af Cun- 
stanlines Telt. Heraf ere 21 Faner (Ira Algier og Spanien} 
lilinlrlgjurle eller beskadigede, og Solskærmen har lidt noget. 
De 52 Faner, der vare trobrede ved Auslerlilz, iandles ikke i 
Kirken, da de ere bestemte til at decorcre Keiserens Grav, og, 
indtil dens Fuldendelse, gjemmes bos Gouverneuren (Jerome 
Bonaparte}.

Italien. — Obligationerne for det Mazzini’ske Laan, der 
blive stærkt eftersporede af de ilalienske Regeringer, og medføre 
Dødsstraf for Ihændehaverne, ere bievne ombyttede med Policer 
i cl fingeret Assurance-Selskab.

— Kongen af Neapel har ladet en Hr. Macfar 1 ane, For
faller til „Del revoiutionaire Italien“, udarbejde el Modskrift mod 
Hr. Gladstone’s Brev til Lurd Palmerston om de neapo
litanske Forhold.

— De Underhandlinger, der have været førte mellem Sar
dinien og Østerrig öm en Amnesti for de landflygtige Lombar
der, skulle være afbrudte uden at have ført Lil noget Resultat.

Portugal. — Ifølge flere af de moderate portugisiske 
Blade skulle Mazzini’ske Emissairer af al Magt arbride paa at 
fremkalde en Omstyrtning af den beslaaende Tingenes Orden i 
Portugal. De radicale Blade benegte imidlertid delle og give det 
conservative Parti Skylden for de Uroligheder, der i den sidsle 
Tid have fondet Sted paa enkelte Puncter.

— Saldanha bar af Dronningen faaet Major-domus- 
Værdighcden overdraget som arvelig i sin Familie.

— De engelske Blade berette, at Disciplinen i den portu
gisiske Armee er bleven gjenoprellet, efterat Saldanha bar sendt 
et af de urolige Regimenter bort fra Lissabon. Man venter nu, 
at Valgene skulle furegaae uden Forstyrrelse, men at Cabra- 
lislerne bagefter ville protestere mod deres Lovmæssighed.

Mandels og Sklba-Efterretninger.

Pillau d. 12. Aug. Ira 
Anue Calir., Nnsen Christiania 
VUs»ingen d. 12. Aug. til 
Gerlruida, Hdzewmkei Kjøbenhavn 
Gravesend d. 12. Aug. tii 
Solid, Lyxdorph Kjøbenhavn 
Ved Beachy Head

d. 8 Aug. fra
Arnold, Kjøller Viborg

lil Malaga
Ved Falmouth

d. 12. Aug. fra
Galalbea, Gram Rio Janeiro 

segiede til Kjøbenhavn
Gloucester d. 13. Aug. fra 
Oline Cecilia, Smith Nestved 
Liverpool d. 12. Aug. fra 
Haabet, Hansen Island
Ved Liverpool fra 
Hercules, Thurø Danmark 
SI. Davida d. 11. Aug. til 
Anna Dor. Otulie, Fischer Kolding 
ln% erkeithi og

d. 12. Aug. ' til
Enigheden, Grønbek Middelfart 
Leith d. 10. Aug. fra 
Reikiavig, Bireb Reikiavig 
Shields d. 13. Aug. fra 
Caroline, Hansen Svendborg 
Hull d. 10. Aug. fra 
Haabet, Møller Middelfart 
Constitutionen, Lorentzen (12.)

Rigt

Hull fra
Charlotte, Munch Nibe
Anna Kirstine, Fanø (13) Struer
Ved Aldbro d. 13. Au«, fra 
Tvillingbrodrene, Nisted (afAalb.) 
Harnieh d. 13. Aug. fra 
Hekne, Schmidt Odeose
Bilbao d. 4. Aug. til 
Freden, Gültig Liverpool
Liasaboii d. 31. Juli fra 
Borgemester Kæder, Johnson

Island
Latona, Gamst Liverpool 
Madeira d. 31. Juli fra 
Frode, Rasch Cardiff
St. Helena d. 16. Juni fra 
Johannes Hagp, Rasmussen Batavia 
Buenon Ayres

d. 15. Juni til
Condor, Frellsen Rio Grande 
Rio Janeiro d. 30. Juni fra 
Alwma, Jeppesen Liverpool

d. 30 Juni til
Marie Lehmann. Sørensen Khhvn 
Bahia d. 10. Jud fra 
Louise, Eiberg Triest

d. 20. Juni til
Daniel, Trolle Neworleans 
Pernambuco d. 80. Juni til 
Ida, Jorgensen Para
Fortuna, Bendixen (18. Juli)

Paraiba

i en Nordamerikaners Hoved , skjønt Massachusets’s Sol er nok 

saa varm som Litbauens eller Finlands. Hvis Læseren tvivler 

derom, vil jeg bede ' ham atter besøge den nordamerikanske Ud

stilling. Paa denne, hvor det Behagelige altid er opoffret for det 

Nyttige, er Alt sort, koldt og mørkt; ikke en eneste Forziring, 

ikke den ringeste Forskjønnelse forlyster Øiet. Lunet er banlyst 

derfra som en Forbrydelse, og man mødes af en Lugt som af 

Beg og Tjære, en rigtig Skibslugt. Et Barn vilde af de udstillede 

Sager kunne slutte sig lil, at de ere komne fra et Folk, der be- 

slaaer af Semænd og Nybyggere.

Allevegne seer man Cbronomelre, Compasser, Kikkerter, Sø

kort, Krigsvaaben, Øxer, Hakker, Spader og — Pengekister med 

saare konstige Laase. Hvad Betydning skulde Konsten have for 

disse evige, utrættelige Reisende? Hvad Værd skulde Idealet have 

for dem ? Ere Dagene saa lange, at de tør bruges til Drømmerier, 

og er der stor Forskjel mellem at dovne og at drømme? Vil man 

have Porlraiter eller Landskaber, kan man jo faae dem ved Da- 

guerreolypcn, som giver nøiagtige Billeder. Paa den nordameri

kanske Udstill ng findes fortrinlige Daguerreolyper. Da deres Ud

stilling var førdig, bleve Nordamerikanerne selv forbausede over 

dens alvorlige Udseende, og af Medlidenhed med den europæiske 

Letsindighed have de villet vise, at de ogsaa forstode sig paa Spøg 

og Skjemt. De have da udstillet en Mængde latterlige smaa Dukker, 

Pudelbunde af Pap og udstoppede Fugle. Men deres Udstilling 

frembyder virkelig en komisk Side, rigtignok dem selv uafvidende.

Ingensteds i det hele Krystalslot leer man saa hjertelig, som naar 

man staaer ligeover for de vidunderlige Opfindelser, der skyldes 

det amerikanske Geni. Jeg skal omtale nogle af dem. Der er 

først en Trækasse, af Størrelse som en almindelig Rejsekuffert; i 

den er et helt Hus af Caoutchouc med alle tilhørende Meubler: 

der er en elastisk Matrads, der kan pusles op; disce Klude blive 

til Stole, naar man puster Luft i dem. Vil man om Aftenen nyde 

den friske Luft udenfor sin Dor, puster man i denne lange Læder- 

strimmel og man bar en beqvem Bænk, bvorpaa man kan sidde 

med bele sin Familie. Vil man seile, eller møder man en Flod 

paa sin Vei, man skal sætte over, saa tag denne Paletot, hvortil 

man aldrig har seet Mage før i Verden. Ved første Øiekast seer 

den ud som en simpel Macintosh, hvormed Modeberrerne spadsere 

i Hyde-Park og Champs-Elysées. Men i eu Lomme ligger en lille 

Puster, bvis Pusterør anbringes ved et af Knaphullerne. Paletoten 

udvider sig og bliver til en fortrinlig Cano. Paa Bunden af Kassen 

ligge to smaa Aarer. Man gaaer nu ombord j Kassen og naar 

man har naaet den anden Flodbred, antager Canoen sin første 

Skikkelse. — El andet Sted seer man en Kobbermaskine af en 

Karaffes Størrelse; man troer, den er en Stegevender; ingenlunde, 

den er en Skræder. Naar man lægger et Stykke Toi ind under 

dens Hjul, sætter don sig strax i Bevægelse, dreier rundt, piber 

og skriger; en Sax kommer frem, som tilklipper Klædet, en Naal 

kommer lilsyne, som syer med feberagtig Iver; i mindre end et 

Minut bar den el Par Buxer færdige, som den kaster ben paa

S Bordet. Stønnende og puslende venter den paa et nyt Stykke Tøl. 

Man tage sig iagt for at faae sit Frakkeskjød ind under den; den 

vilde strax klippe det itu og i en Fart sye et af de Klædnings* 

j stykker ddraf, som Englænderinderne ikke nævne. Som man seer, 
I kan man med denne Maskine og med bin Kuffert reise meget langt, 

uden al bave sine Medskabningers Hjælp behov. Man føie til denne 

Oppakning en af de Dampplouge, som England for nylig bar op- 
J fundet, og som ved Hjælp af et lille Apparat, der sætter sex Plov-

} jern paa een Gang i Bevægelse, i el Nu gjennemfarer en hel II ark.

Man kan saaledes seile, sove, klæde og ernære sig uden at for- 

; uleilige Nogen. Uagtet disse vidunderlige Opfindelser svarer de 

; forenede Staters Udstilling dog ikke til deq Forventning, man bavde 

gjort sig om den. Den giver ikke nogen Forestilling om hint

store Lands Kræfter. Englænderne juble derover, men deres Glæde 

skjuler kun slet deres Skinsyge og Frygt. Yankeen paa sin Side 

i leer ad Kryslalpaladset, som ban siger ban vil kjøbe og gjere til

. en Fløi af den Industribygning, han vil opføre. Det er som

Gascogneren, der sagde, at Slottet i Versailles lignede hans Faders 

\ Stalde.



SOO
Hamborgden 15de August. 

Amsterdam 2 M. 85 Fl. 70 C. — 40 Mk. Hamb. Banco.
K. S. 85 - 55 -

London 3 M. 13 Mk. 4 Sk. Hamb. Banco - 1 Let.
K. 8. 13 - 5} - 

Petersborg 3 M. 33* 8k. Hamb. Banco 1 8. Rub. 
Paris 3 M. 189 Free ~ 100 Mk. Hamb. Banco.

K. 8. 187» -
Kbhavn k. 8. — Rbd. Sedl. - 300 Mk. Hamb. Banco.
Species £ pCt. ringere end Banco.
Dansk-engelske 8 pCt. Obligationer 73| — „ 

- 5 - - « -
Altona-Kiel Jernbaneactier 109 — 108J 
Kjøbenhavo-Roeskilde Jernbaneactier „ — 44

Beretning om ledige geistlige Embeder» 
BeakafFenhed.

Nordby Sognekald paa Samso under Aarhus Stilt.
Indtægter: 1) Korn- og Qvægtienden samt Smaaredsel af 

Nordby Sogns 217 Tdr. 1 Skjp. tiendeydende Hartkorn er hidtil 
svaret med 84 Tdr. 4 Skpr. Rug og 79 Tdr. 1 Skjp. Byg in na
tura. 2) Paaskerenten ydes med Brød af omtrent 5 Tdr Rug og 
med 56 Snese Æg. 3) Af Sognets Husmand svares J Tiende
penge af Lam og Bistader omtrent 9 Bbd., i Nannest 14 Rbd., 
samt 170 Høstdage. 4) Offer og Accidenser udgjere omtrent 200 
Bbd. 5) I Refusion for Græsningørctten paa Nordbye Hede er

lægges aarlig af Grevskabet Samsø 24 Rbd. 6) No idby Sogne
kalds Avling, som staaer for Hartkorn, Ager og Eng 7 Tdr. 5 
Skjp. 3 Fdk. J Alb., bestaaer af 52 Tdr. 2 Skjp. Pløieland og 8 
Tdr. Land Havstok og Mose, af hvilken sidste haves fornødent 
Tørveskar. I Forbindelse med disse Jorder er hidtil drevet en 
Fasteavling under Grevskabet paa 14 Tdr. Land , som .staaer for 
Hartkorn 1 Td. 6 Skjp. Begge Avlinger bestaaer af sandmuldede 
og muldsandede Jorder, som for Tiden ere i meget god Stand. 
7) Af 2de Aalegaardssteder haves aarligt 9 Lpd. Aal. 8) Præste- 
gaarden i Nordby er rummelig. Den nordre Langde er gammel, 
men meget vel vedligeholdt. De 2de Staldlængder ere opførte af Nyt 
for 14 Aar siden, og Stuelangden er for 7 Aar siden nyt opbyg
get af Grundmur, samt meget vel indrettet. Indløsningssummen 
for Prastegaarden er 500 Rbd. , hvoraf de 200 Rbd. indestaae 
uopsigeligt.

Byrder: Skatter omtrent 112 Rbd., Communeafgifter 10 
Rbd., Expenser omtrent 10 Rbd., Afdrag og Renter af Byggelaanet 
til Stuehusets Opførelse, nemlig 6 pCt. af 2000 Rbd., 120 Rbd. 
Rbd. Paa Kaldet er ingen Enke.

Ølgod og Strelluf Sognekald i Ribe Stift.
Indtagter: 1) Prastetienden af Pastoratets 353 Tdr. 6 

Skjp. 2 Fdk, 2} Alb. tieodeydende Hartkorn er bestemt til c. 100 
Tdr. Rug og c. 2 Tdr. Byg, der leveres in natura. 2) Smaaredsel 5 
Lpd. Ost. 8) Offer og Accidenser c. 400 Rbd. 4) Af Annex- 

og Mansalgods 32 Rbd. 5) Rente af Kaldets Midler osv. c. 38 
Rbd. Prastegaarden, der staaer for Hartkorn ny Matr. 7 Tdr. 7 
Skjp. ] Alb., giver et aarligt Neltoprovenue af 250 Rbd. Nogen 
lidebrandsel haves. 7) Af tvende Fastehuse 14 Rbd. aarlig.

Byrder: a) Skatter og Afgifter — foruden Krigsskat — 
c. 108 Rbd. b) Landemodsexpenser c. 18 Rbd.

Bekjendtgjørelser.
For at give Bekjendlgjørelser en i det skandinaviske Norden 

hidtil ukjendt Udbredelse imod en i Forhold til Låsekredsen billig 
Betaling, have Udgiverne af de trende i de tre nordiske Riger ud
kommende Dagblade Bore, dagligt Allehånde i Stock
holm, Chriøtianlapoøten i Christiania og Fæ
drelandet i Kjøbenhavn forenet sig om gjensldig at vare 
hverandres Commissionairer, saaledes at en Bekjendtgjørelse, ind
leveret paa et af de navnte Blades Comptoirer, imod en Betaling af 
12 Sk. pr. 50 Bogstaver eller deres Plads indrykkes 1 alle 8 Blade. 
Ønskes Bekjendtgjerelsen kun indrykket i et af de andre Blade, 
foruden Stedets, er Betalingen 8 Sk.

Paa Johan Dahis Forlag er udkommet og at erholde hos 
alle hans sædvanlige Commissionairer, samt i P. F. Steenballes 
Boghandel i Christiania:

To Serenader af H. H. Nyegaard, componerede og 
de norske Studenters Sangforening tilegnede af Mad.
Dahl. 30 Skill. N. Sp. (1075-80.)

Miss Grace Kennedy’» 
samtlige Værker.

4de Levering med et smukt Titelkobber — forestillende den omhyggelige Pleie, hvormed en Fader bliver behandlet af sine Børn — er udkommet og vi) med det Første kun blive de 
Commissionairer tilsendt, som have opgivet Subskribenternes Navne. Vfrankerede Breve Søøeø ikke. Subskribenter, som endnu tegnes , have blot 80 Sk. = 48 Sk. dansk hver 
3die Jlaaned at betale og have Adgang til den belovede Præmie-Fordeling, stor 800 Spd. Det bemærkes, at disse Værker siden Forfatterindens Død 1825 tildels 11 Gange ere oplagte i England

(1051-74.) W. C. Lønning.

B. b C. b. Paa Andr. Fred. Høøt’ø Forlag er udkommet: 
Illustreret Biven. En fuldstændig Anvisning til Blerneø 
Behandling i enhver Aarslid , saavelsom til den fordel
agtigste Maade at drive Biavlen paa, bygget paa de nyeste 
Erfaringer, med speciel Hensyn til Pastor Dzierzons Methode, af 
Prof. Moritz Beyer. Med 36 Træønit. Heft. 1 Rbd. 

(2747-52.)

n.b c.b, Bogauction.
Onsdag den 1ste October førstkommende bortsælges ved 

olTenlig Auction, som afholdes i Fredenksberggade Nr. 13 afdøde 
Conferen»raad, Professor L. Eugeløloftø efter
ladte Samling af Bøger og Ma nu øer i pter oøv. 
Samlingen, der bestaaer af noget over 6000 Bind, for største Del 
fortrinligt udstyrede, indeholder især historiske og statistiske 
Værker samt de historiske H j e I p e v i d e n s k a b e r i stort 
Omfang foruden Værker i forskjellig Retning i alle Viden
skabsgrene. Commissioner modtages af Dhrr. Justitsraad, Bi
bliothekar Bolling, Raadhudstræde Nr. 46, Universitetsboghand
lerne Reitzel og A. F. Host, Bog- og Musikhandler Lose & 
Del ban co saml Boghandler Lynge. Kataloget, 199 Oclavsider 
stort, faaes i den Gyldendalske Boglade for 32 Sk. (2725-39.)

B.b. c.b. Commissioner
til Auktionen over afdøde Conferensraad Engdstoft.

Bibliothek (den 1ste Octbr. 1851) 
og til Auctionen over Deveggeø Mynt- og Medaille-

Sainling (den 1ste Septbr. 1851)
modtages af Otto Schwartz’» Boghandel, 

bvor Kataloger erholdes. (2740-46.)

B. c. C. cr

9000 diverse Ilerreklsedningsstykkcr.
For til Efteraaret at være forsynet med de nyeste Sager 

bortsælges
8000 diverse llerreklædnlngøstykker til 

bctyilelig nedsatte Priser

(5211.) Avlø-Salonen (Hjørnet af store Kjøbmagergade 
og Silkegade Nr. 17, 1ste Sal, Indgangen gjennem Porten). Ny- 
h|eder: „Skumlerier og Begivenheder fra Krigens Tid“, af J. L.; 
„London Trade Report* (12. Aug.); „Journ. of Commerce“ (9. Aug.); 
„Lit. Gazelle“; Bents „Advertiser“; „New Orleans Bulletin“ (19. Juli); 
„Quebec Moro. Chron.“; „Jamaica Dispatch“; „Cape Observer“ og 
„Zuid-Afrikaan“ (3—24 Juni); „Edinb. News“, „Birmingb. Jouin.“, 
„Liverpool Mart.“, „Leeds Times“ og „Hull Packel“ (9. Aug.) — 
Maanedskorl: 1 Rbd.; Ugekort: 48 Sk.; Entree: 8 Sk. 
(som godtgjøres i Betalingen for Forfriskninger).

Gyldendaløkr Boghaudling, Klareboderne Nr. 8. — 
Handel med indenlanosk og fremmed Literatur. — Pap ir ban det. (5100.)

Otto Schwartz Boghandel og dermed forbundne 
Læøeværeløe er paa Hjørnet af Pilestræde og Svsrtegade.

(1920.)

F. Plengcø Musik- og Instrument handel er paa 
Store Kjøbusagergatie Nir. 31 1ste Sal. Sammesteds 
er musikalsk Leiebibiiothek. (5148.)

Ibøenøke Bladabonnement, Møntergade Nr. 50 i 
Stuen. (1117.)

(5216.) Paa „Juridisk Ugeskrift“, indeholdende et 
Udvalg af civile og criminelle Retssager, modtages Subscription hos 
Bogtrykker Trier, Gotbersgade Nr. 333, og paa de kongelige 
Poslcontoirer.

(5115.) Smedemester Bergø Etablissement, St. 
Kjøbmagergade Nr. 5, er stedse forsynet med endel til Byg
ningsfaget henhørende Smedearbeide.

(5178.) Mnrtvlgø Wexeleontoir,
Oslergade 6 6 Isle Sal, 

kjøber og sælger alle Sorter Obligationer og Aclier, ligeledes 
ilia Snrtpr Manter Off Paoirsnpnep- til da flanahara Priser. C o m-

Conloir aabnet
Bredgaden hver Dag

Nr. 190 PKMwøb fra Kl. 9 til 1 Formiddag. 
Isle Sal. . - 5 - 7 Eftermiddag.

Dampskibene 
„Flom“, 

Capt. C. F. Lund, Dannebrogsmand, 
afgaaer fra Qvæsthusøgaden 

li) Bandholm hver Mandag Mørgen Kl. 7, 
tilbage hver Tirsdag Morgen Kl. 9, 

anløbende Bøget pr. Præstø, Kallehave, Koster og Stubbekjøbing, 
til Nyborg hver Onsdag Morgen Kl. 7, 

tilbage hver Torsdag Morgen Kl. 7, 
anløbende Bøgel pr. Præstø, Kallehave, Koster, Vordingborg samt 

Sk jel skør, 
til Nykjøblng paa Falster hver Fredag Morgen Kl. 7, 

tilbage hver Løverdag Morgen Kl. 7, 
anløbende Beget pr. Præstø, Kallehauge, Koster, Vordingborg og 

Guldborg.
I Forbindelse med Dampskibets Ankomst- og Afgangstider er 

der oprettet Dagvognsbefordring
imellem Koster og Stege, 

— Bandholm og Nakskov,
— Nyborg og Odense.

„Zephyr“,
Capt. S. H. Andersen, Dannebrogsmand, 

afgaaer fra Qvæsthusgaden 
til Banders hver Mandag Morgen Kl. 5j, 

tilbage hver Onsdag Morgen Kl. 5, 
anlebende paa Tour og Retour Udbyhøl og Mellerup| 
til Horsens hver Torsdag Mergen Kl. 5|, 

tilbage hver Løverdag Morgen Kl. 5, 
anløbende paa begge Reiser llelølngør.

Fra og til Randers og Horsens er der sat forskjellige 
Postbefordringer i Forbindelse med Dampskibets Ankomst-og 
Afgangstider. (3123.) M. P. Prior.



oiiemig Auction, som ainmaes i rreuvriKSDPrpgaoc m. aiuøae 
Conrercnsraad, Professor L« Engelfelort« efter
ladte Samling af Boger og ftlanuøcripter osv. 
Samlingen, der beslaaer af noget over 6000 Bind, for største Del 
fortrinligt udstyrede, indeholder især historiske og statistiske 
Værker samt de historiske Hjelpevidensk ab er i stort 
Omfang foruden Værker i forskjellig Retning i alle Viden
skabsgrene. Commissioner modtages af Dhrr. Juslitsraad, Bi- 
bliothekar Bolling, Raadhudstræde Nr. 46, Universitetsboghand
lerne Reitzel og A. F. Host, Bog- og Musikhandler Lose & 
Del ban co samt Boghandler Lynge. Kataloget, 199 Oclavsider 
stort, (aaes i den Gyldendalske Boglade for 32 Sk. (2726-39.)

B.b. c.b. Commissioner
til Auktionen over afdøde Conferensraad Engelatofts 

Bibliothek (den 1ste Octbr. 1851)
og til Avictionen over Devegges IHynt- og Medaille« 

Samling (dm 1ste Septbr. 1851)
modtages af Otto Schwartz’s Boghandel, 

hvor Kataloger erholdes. (2740-46.)

B. c. C. er
9000 diverse Ilerreklædningsstykker.

For lil Efteraaret at være forsynet med de nyeste Sager 
bortsælges

9000 diverse llerreklædningsstykker til 
betydelig nedsatte Priser 

hos N« Jacobi, Skrædermester, 
t Klædeboderne Nr. 7 i Kjøbenhavn.

Bestillinger modtages, som udføres med 
den største Nøiagtighed« (2716-2724.)

C. p. Til Dhrr. Reisendes Opmærksomhed anbefales 
Skrædder J. B. Lunds

Pariser-Etablissement,

Kongens Nytorv Nr. 215 i Kjøbenhavn,
som er forsynet med et elegant Udvalg af moderne Heireklæder. 
Bestillinger udføres hurtigt og nøjagtigt. (2440-45.)

Daglig Vcivlser.
(Herunder kunne de, som ønske det, faae meddelt deres 

Navn, Stilling og Bopæl hver Dag mod en Betaling af 10 Bbd. 
aarlig, hver anden Dag for 5 Bbd., hver 8de Dag 2 Rbd. Andre 
Meddelelser kunne knyttes hertil mod en Betaling af 6 Sk. for 
50 Bogstaver eller deres Plads.)

Ved den ofTenlig foretagne Trækning af det 104de Classe- 
lotteries 4de Classe ere de større Gevinster faldne saaledes: .

1 Gevinst paa 7,000 Rbd. paa Amben 76-215,
1 — — 6,000 — — — 38 -222,
8 Gevinster paa 1,000 Rbd. paa Amberne 82—234, 47—175, 

94-130, 34-171, 92 -365, 87-275, 72-332, 12-358.
I Henseende til de mindre Gevinster henvises til Træknings

listen.
De udkomne Bagtal ere: 130, 131, 171, 175, 188, 215, 222, 

223, 231, 248, 275, 277, 281, 298, 332, 333, 337, 350,358, 365.
Det kgl. kjøbenhavnske Classelolteries Inspectoral, den 18de 

August 1851. j. Chr. Riise,

Byidendalake Boghaudling, Klareboderne Nr. 8. — 
Handel med indenianask og fremmed Literatur. — Pap ir ban del. (5100.)

Otto Schwartz Boghandel og dermed forbundne 
Ideae vær elæe er paa Hjørnet af Pilestræde og Svsrtegade.

(192Ö.)

C. Pienges Musik- og instrument handel er paa 
Store BAjobmagerguae Nir« 69 1st« Bai. Sammesteds 
er musikalsk Leiebibliothek. (5148.)

Ibæenæke Bladabonnement» Mentergade Nr. 50 i 
Stuen. U1X7.)

(5216.) Paa „Juridisk Ugeskrift^» indeholdende et 
Udvalg af civile og criminelle Retssager, modtages Subscription hos 
Bogtrykker Trier» Gothersgade Nr. 333, og paa de kongelige 
Postcontoirer.

(5115.) Smedemester Berga Etablissement, St. 
Kjøbmagergade Nr. 5, er stedse forsynet med endel til Byg
ningsfaget benbørende Smedearbeide.

(5178.) Hartvig» Aexelcontoir,
Østergade 66 1ste Sal, 

kjøber og sælger alle Sorter Obligationer og Actier, ligeledes 
alle Sorter Mønter og Papirspenge, til de gangbare Priser. Com
missioner fra Provindserne besørges.

(5162.) Fra Aug« 1« Heinisch»’ Vinhandel (store 
Kjøbmagergade Nr. 17, Hjørnet af Silkegaden) Anbefales fortrin
lige Portvine af 1842 til 4 Mk. pr. BouL, 7 Rbd. pr. Dousin, 
af 1834 6 Mk. pr. Bout. 10 Rbd. pr. Dousin, af 1815 9 Mk. 
pr. Bout. 16 Rbd. pr. Dousin; samt direcle importeret gi. Dry 
Madeira 6 Mk. pr. Bout. 10 Rbd. pr. Dousin, lond. part. 
Madeira 18 15 10 Mk. pr. Bout. 18 Rbd. pr. Dousin, og ud
mærkede Rhinskvine fra de bedste Aargange, som Liebfran- 
miich 1846 4 Mk. pr. Boul., Rüdesheimer Berg 1842 
5 Mk. pr. Bout., Hochheimer 1834 6 Mk. pr. Bout., Hoch
heimer Dom Dechaney 1834 10 Mk. pr. Bout., dousinvis 
gives Rabat. I Consignation haves en fortrinlig gl. Bronti Ma
deira 3 Mk. nr. Bout. 5 Rbd. pr. Dousin.

(1920.) Christian Kehlet« Chocolade-Udsalg, 
paa Østergade Nr. 37 ved Amagertorv, anbefaler Fineste Damp
reven Ch ocola de fra 28 8k. til 6 Mk. pr. Pund.

(827.) C. Knudsens Planofortefabrlk «r I sl 
Fio Is træde Nr. 214, 2den Sal i Mellembygningen.

(5314.) Sadelmager og Tapetserer C. T. Køhlert» 
Østergade 68 i Mellembygningen, anbefaler sit Lager med alt til 
Faget henhørende.

(1817.) Brødrene Sehoustrup*»
Udsalg af Urtekramvarer og Eddike, Amagertorv Nr. 3, er 

i indenfor Porten I samme Gaard.

H
£ (1527.) Tøl fabrikant U. T. Stahl» Udsalg af fine
i Bomuldstøier, Gamme is trand Nr. 153 ved Hotel Royal.
S g

Frlctionsfyrstikker, i lakerede Vare, erholdes hos 
A. Trier, Amagertorv Nr. 4. (5721.)

til Nyborg hver Onsdag Morgen Kl. 7, 
tilbage hver Torsdag Morgen Kl. 7, 

anlebende Bøget pr. Præstø, Kallehave, Koster, Vordingborg samt
Sk jel «kør»

til Nykjøblng paa Falster hver Fredag Morgen Kl. 7, 
tilbage hver Løverdag Morgen Kl. 7, 

anløbende Bøget pr. Præstø, Kallehauge, Koster, Vordingborg og 
Guldborg.

1 Forbindelse med Dampskibets Ankomst- og Afgangstider er 
der oprettet Dagvognsbefordring

imellem Koster og Stege, 
— Bandholm og Nakskov, 
— Nyborg og Odense.

„Zephyr«,
Capt. S. H. Andersen, Dannebrogsmand, 

afgaaer fra Qvæsthusgaden 
til Banders hver Mandag Morgen Kl. 5|, 

tilbage hver Onsdag Morgen Kl. 5, 
anlebende paa Tour og Retour Udbyhøi og Hellerup । 
til Horsens hver Torsdag Morgen Kl. 5$, 

tilbage hver Leverdag Morgen Kl. 5, 
anløbende paa begge Reiser Helsingør«

Fra og til Randers og Horsens er der sat forskjellige 
Postbefordringer i Forbindelse med Dampskibets Ankomst-og 
Afgangstider. (3123.) H« P. Prior«

Si&iørgcn.
Tirsdagen den 19de August.

Tivoli. Forestilling og Concert.
Menageriet paa Glaciholm. Kl. 9—9.
Vaccinatioosanstalten i Vingaardstræde 131. Kl. 10—12.
Det nalmr. Museums zoologiske Afdeling i Stormg. Nr. 187. Kl. 11-1.
Det kgl. naturhistoriske Museums mineralogiske Afdeling. KJ. 3-5.
Malerisamlingen paa Christiansborg Slot. Kl. 3—7.
Jernbanetog til Roeskilde Kl. 8, 24 og IO4.
Dampskibet „Caroline Amalie“ til Øerne og Flensborg Kl. 6.
Dampskibet „Lolland“ til Bandholm Kl. 7.
Dampskibet „Hamlet“ til Kyslen og Helsirgør Kl. 8.
Dampskibet „Ophelia“ til Malmo Kl. 10.
Dampskibet „lnsu til Aalborg Kl. 4.
Dampskibet „Ophelia“ til Kysten og Helsingør Kl. 4}.
Auction i Hoflheatret over det kgl; Theaters Loger. Kl. 10.
Auction paa Børsen i Middagsstunden over 104 Tdr. St. Croix 

Sukker. (Swane dr llvalsøe.)
Losøreauction ved Holmens Kanal Nr. 262. Kl. 9. (Overretspr.

Schack)
4de Auction over Eiendommen Nr. 465 paa Hjørnet af Kokkegade 

og Bigensgade. Kl. 3—5. (Overretspr. Petersen.)

Velret (16-17).

Botanisk Have: 
Barometer. . . . 
Thermometer . .

høiest
28-2,16 
+16,4

(17

1 , lavest
28-2,00
H 6,8

-18.)

middel 
28-2,09 
+124

Regnmængde«
0,0597

Botanisk Have: høiest lavest middel Regnmængde«
Barometer. . . . 28-1,93 i 28-1,85 28 1,89
Thermometer . . +15,4 1 4-8,1 + 12,5

Færdigt fra Trykkeriet Ki. 8«

Udgivere: J. F. GlødWad og C. Plough ansvarlig: C« Ploug«

Trykt med Hurtigpresse hos Louis Klein.



Sriranmmmer

(

de)—

Lørdagen, den 6. Februar.

Her er Stemningen ubeskrivelig tung; sidenKjøbenhavn, den 6. Februar.

Ekernfördedagen i 1849 har ikke et saadant Tryk
Bi have en Efterretning at bringe, den sørge¬

hvilet paa Alles Sind, og dog laae ikke dengangligste og bittreste, som kunde komme.

Danmarks hele Fremtid i Vægtskaalen. Hvad
Det er ikke Budskabet om en haard Kamp,

Hæren maa føle ved at skulle forlade det stærke
ikke om et Nederlag. Det er om et Tilbaget og

Dannevirke, dens Stolthed, Symbolet paa vort
uden Sværdslag.

Fædrelands Uafhændighed af fremmed Vold, kanNatten mellem Fredag og Lørdag
hver den forstaae, i hvis Bryst et dansk Hjerteomtrent Kl. 2 har den danske Armee

banler.
efter Overkommandoens Ordre uden

Forklaringen af den sørgelige Gaade maaKamp trukket sig tilbage fra hele Dan¬

snart komme. Kan der anføres forsvarlige Grunde
nevirkestillingen, og Hæren maa antages

for en Adfærd, der synes at kaste en mørk Skyggeidag at være paa Marschen over Flensborg til

over Danmarks Ære, nu vell saa maae vi medDybbøl og Als. Materiellet er blevet tilbage i

Fatning bære ogsaa denne Skjæbne. Men er det
Stillingen.

Forsagthed, er det diplomatiske Hensyn eller noget
Efterretningen herom indtraf hertil omtrent

endnu Værre, som her har raadet, da vil Afreg¬
ved Midnat, saa seent, at der ikke kunde være

ningens Dag blive tung.
Tale om fra Krigsministeriets Side at gjøre

Eet er sikkert: med dette Tilbagetog er en¬
Modforestillinger.

hver Udsigt om Andres Bistand tilende. IngenVi kunne ikke forklare dette sørgelige Til¬

vil hjælpe den, der saa lidet har kunnet hjælpe
bagetog fra en Stilling, der med 50,000 Mand

sig selv.skulde kunne forsvares i sex Uger og nu ikke er

— Den officielle Meddelelse fra Krigsmini¬holdt i sex Dage. Efter et tabt Slag, efter en

steriet om Tilbagetoget lyder saaledes:fortvivlet Kamp mod Overmagten, vilde der ikke
Ifølge Telegram af 5te Febr. Kl. 9. 50 M.

være Andet at gjøre end vige. Men uden et
Aften er, efter Overkommandoens Beslutning,

Forsøg paa Forsvar! Og det efterat have gjort
Armeen marscheret til Flensborg.

Modstand ved Mysunde og Bustrup, hvor de

tabte Liv og det udøste Blod nu ere opoffrede til De Troppeafdelinger, som idag skulde

ingen Nytte. være afgaaede herfra til Slesvig, have faaet
Kontraordre. En større Afdeling af Forstærk¬Det var ikke saaledes, at Folket og Hæren

ningsfolk drog Kl. 12 syngende og jublende
ventede, at Overgeneralen — thi paa ham falder

igjennem Byen til Jernbanen; Folkene vidste endnu

Ansvaret — vilde opfylde Valgsproget: „med ikke, at de vare blevne overflødige.

Gud for Ære og Reti“



Abonnemont modtages paa Kontoret, Øster¬

gade Nr. 16 over Gaarden, aabent fra 8—6;

for Provindserne samt Norge og Sverig paa
de longelige Pøstkontorer.

Nol 32.

Suspension ogsaa for ham et Kabinetsspørgsmaal.

Kjøbenhavn, den 7. Februar. De nærmeste Dage maae bringe Oplysning i

dette gaadefulde Mørke og udpege den rette Skyl¬Det Fortvivlede og Ydmygende ved Hærens

dige til et Ansvar og en Straf, som staae i ForholdTilbagetog ligger ikke deri, at Dannevirkestillingen
til den dybe Krænkelse, der er tilføiet Natio¬

nu er i Fjendens og ikke i vore Hænder, men i
nens Ære.

den Maade, hvorpaa dette er skeet. De fleste
Thi det er Sagen, at Dannevirkes Rømningiblandt os have for længe siden vidst, at Danne¬

er baade en national Skjændsel og en uopretteligvirkelinien ikke kunde holdes til evig Tid, og at
politisk Feil. Det var altsaa Meningen med alleden maatte forlades, naar Fjenden blev stærk
de store Ord og høitklingende Talentaader, og dette

nok til paa een Gang at holde vor Hovedstyrke
er den Frugt, som vor moderne Biskop Andersfangen i de stærke Skandser og, ved at omgaae
Sunesøn hjembringer fra sit Hærtog imod Hed¬vor venstre Fløi fra Slien, afskjære Tilbagetoget.

ningerne. „Man skal kæmpe“ — sagde Monrad iDer vilde dog hertil udfordres en større Hær, end

Landsthinget — „for at forhindre, at en fremmedPreussen og Østerrig hidtil have kunnet samle,
Magt trænger ind i Slesvig; man skal kæmpeog det forudsattes, at der vilde gaae idetmindste

for at jage dem ud af Slesvig, der trænge signogen alvorlig Kamp forud, baade ved selve de

derind. Vi tilstede ikke en eneste tydsk Soldatsaagodtsom uindtagelige Skandser og ved My¬
at komme ind over Eideren, uden at vi gjøresunde, Steksvig, Arnæs og Kappel. Dannevirke¬
den bedste Modstand, vi formaae, ogstillingen vilde have betalt, hvad den har kostet,
søge af al Evne at jage dem ud, dersomog have gjort sin fulde Nytte, naar den havde
Nogen skulde have trængt sig ind i Slesvig.tvunget vore Fjender til at sende en Hær paa

Hvor kraftigt, hvor energisk det klingerl Og saa,120—130,000 Mand istedetfor at gjøre en let
da det kommer til Stykket, saa forlader man uden

militair Promenade, og naar den i nogle Uger
Kamp, uden virkelig Modstand den bedste Stilling,havde standset hans Fremtrængen. Men at man
vi have, og trækker Armeen „uskadt“ tilbage til etkunde ville forlade Dannevirke uden et eneste
Punkt, hvor den er i Sikkerhed, men hvor denvirkeligt Slag, uden en idetmindste dobbelt saa

lader hele Slesvig ligge aaben for Fjen¬
mandsstærk Fjende, flygte fra det i Mulm og

den. Hvilken skammelig Adfærd, hvilken SvigMørke, efterladende alt det, som man i værste

imod de ulykkelige danste Slesvigere, der nu vold¬
Fald var udsat for at miste — det havde Ingen

gives vore tydske Modstandere og hele det revo¬troet muligt, og det betragtes derfor iblandt os, af
lutionaire Parti, hvis længe gjemte Had vil

Sagkyndige og Ikke=Sagkyndige, som en ufor¬

udøse sig over dem. Magtesløse skulle vi Danske seeklarlig og uundskyldelig Feighed, som en bitter

paa dette, de tydske Skarer ville vælte sig fremSkjændsel.
lige til Kongeaaen og bemægtige sig alt det, de

Vi skulle, saa godt vi i dette Harmens og
attraae, Slesvigholsteen og Augustenborgeren villeSorgens Øieblik formaae, søge at samle, hvad vi
dlive proklamerede overalt, de danske Embedsmænd

vide om Tingenes Gang, for derved at finde Spa¬

og de troe Slesvigere ville blive forjagne somret paa det vigtige Spørgsmaal, hvem Ansvaret

Hunde, og ikke en Finger kunne vi røre til deresfor den fattede Beflutning paahviler. Natten
Forsvar, vi kunne kun fra Als og Dybbøls Høi¬mellem Onsdag og Torsdag afreiste Kongen og
der, selv i god Behold, sende dem et medlidendeKonseilspræsidenten fra Slesvig over Flensborg
Blik. Var det derfor, at vi offrede Millionertil Sønderborg. Torsdag Eftermiddag eller Af¬

til Befæstelsen af den gamle Vold, der i 1848,ten afholdt den kommanderende General et Krigs¬
forfalden og sunken i Gruus, værgedes bedre afraad, og her skal et Fleertal af Generalerne være

Titusinde end nu af det femdobbelte Antal? Varblevet enigt om, at Stillingen maatte opgives

det derfor, at vi gav vore Penge, vore Sønnersnarest muligt. Allerede Torsdag Aften seent eller
og Brødre hen til en Armee, den talrigste, bedstialfald Fredag Morgen tidlig blev de fornødne

udrustede og kraftigste, som Danmark nogensindeOrdrer sendte til de fjernere Afdelinger. Men

har eiet? Dersom Hæren var bleven slaaet afførst Fredag Aften Kl. 9. 50 Min. fandt
Onerkommandoen sig foranlediget til at underrette Fjenden, dersom Døde og Saarede maatte tælles

—

Abonnementspriie: 2 Rdl. lvart., 64 Sl.

maanedlig, 16 Sk. ugenl. Paa Broerne 1 Sk.

mere ngenlig. Udenfor Kjøbenhavn med Tillæg

af Pøstgebyret (39 Sk. Rgm.)
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Søndagen den 7. Februar. 1864.

— Altonamn Exei esMeruiu

i Armeen efter denne Flugt: Den gik fra Hol¬ Mange, og derfor maa det dyrt betales. Den ger tyde paa, at vort Tab har været megel an¬
steen uden Sværdslag og saae med møisommelig eeligt paa denne Dag og vistttokalmægtige Gud give, at Hævnens Time snart tørre end ved

Mysunde. Ved et eneste Kompagni, rigtignok etbekæmpet Harme Flaget og Nationen blive insul¬ maa slaae for al den Vold og Uret, der til¬
af de mest udsatte, har Tabet af Faldne og Saa¬terede Sønden for Eideren, men den bar det. føies mig og mit Folk.
rede saaledes udgjort 1 Officeer, 1 Underofficeer,

Den laae i sex Uger i Slesvig, døiede bittert Sønderborg, den 6te Febr. 1864. 1 Spillemand og 21 Mand.
Ondt, blev naget af Kulde, led Mangel paa Li¬ Christian M. Rigsbagens Formænd have, som man
vets første Nødvendigheder, maatte gjøre anstren¬ D. G. Monrad. af de nedenstaaende Beretninger vil see, ikke an¬

seet det for passende at suspendere Thingenesgende Vagter og forrette haardt Arbeide, men den
Møder igaar i Betragtning af de indløbne vig¬Under det Indtryk, der er fremkaldt vedbar det. Den haabede paa Kampens og Gjen¬

tige Efterretninger. I Landsthinget maatte et
Rømningen af Dannevirke, klinger denne Pro¬gjældelsens Time. Dens Mod og Kraft blussede Medlem udtrykkelig foreslaae Mødets Standsning
klamation, for hvilken Biskop Monrad bærer An¬op ved de første hæderlige Træfninger. Men da, og i Folkethinget maatte Medlemme.ne, efterat
svaret, næsten som en Haan. Der kan ganske Formanden havde forhindret et lignende Forslagmidt i Seiren og Tilliden, lød Ordren til Til¬

fra at fremkomme, ved at forlade Salen gjørevist trænges haardt til et styrkende og oplivendebagetoget. Ikke eet af de Ferbittrelsens og Sor¬
Forhandlingernes Fortsættelse umulig.

Ord, efterat Armeen nu ogsaa paa dansk Jord¬gens Ord, som lyde i disse Dage, skal falde til¬ Det fortjener at fremhæves som Maalestok
bund har maattet vige for Fjenden, men detvage paa Hæren, paa Officerer eller Soldater, for Folkethingsformanden, Etatsraad Bregen¬

dahls Følelse for det Sømmelige, at da Fre¬maatte lyde ganske anderledes for at forsone Of¬thi deres Smerte og Harme er, derom ere vi
deriksborg=Slot brændte, ansaae han det for nød¬ficerer og Soldater med den bittre Kalk, der erforvissede, endnu dybere end vor, og deres Tanke
vendigt at afbryde Mødet, men nu da Danne¬

budt dem. Det siges dem, at Dannevirke er op¬kan mere levende end vor udmale sig det nagende virke er rømmet uden Kamp, og da dette staaer

givet, at dets Kanoner er i Fjendens Vold, at Landet for Tanken som det afgjørende Skridt til TabetBillede af Tydskernes vilde Triumf paa de her¬

af Slesvig, — nu finder Hr. Etatsraaden, atligger aabent for ham. Men hvorfor er dette skeet?lige, truende Skandser. Det er, som saa ofte
Folkethinget meget godt kan skride til at drofte

Den Grund, der anføres, er en saadan, at vi ikketilforn, ikke Folket, men Konsulerne, der svigte. Kapitelstaxten og private Veie. I Mødet den
forstaae, hvorledes man i en Henvendelse tilTilbagetoget fra Dannevirke er en uoprette¬ 17de Decbr. 1859 troede Hr. Etatsraad Bre¬

Hæren har kunnet nævne den. Kongen har kun gendahl at maatte udenfor Dagsordenen udtalelig politisk Feil. Danmarks hele Fremtid laat

som sin Overbeviisning, „at det kun er med dybeen Armee „til Landets Forsvar“ og hvis denpaa en Knivsod, og dette Lod har tynget Vægt¬
Sorg, at Thinget har modtaget Efterretningen

blev staaende paa Dannevirke, kunde man risikere,skaalen dybt ned til Ulykkens Side. Krigen er i
om den ulykkelige Begivenhed, der har ramt Hs.

at den blev oprevenl Men „Landets Forsvar“Virkeligheden forbi. En med Hæder tilbage¬ Majestæts personlige Bopæl“; han bad om Til¬

opgives jo netop ved at trække Armeen tilbage, ladelse til paa Thingets Vegne at „bringe Hs.slaaet Armee kunde fra Dybbøl og Als maaskee
Majestæt Bevidnelsen af den Medfølelse, som

og den Grund, som her er nævnt, kan ligesaaendnu have standset den fremrykkende Fjende, og
Thinget nærer, og at det søger en Beroligelse i,

vel anføres for enhver fremtidig Flugt, fra Dyb¬en saadan Kamp vilde ialfald have været beret¬
at Efterretningen lyder paa, at Hs. Majestæt

bøl ligesaa godt som fra Dannevirke, fra Fyentiget. Men til hvad Nytte skulde der nu offres personlig befinder sig vel“ han yttrede endelig
„det Ønske, at Forsynet vil bevare Hs. Majestætligesaa godt som fra Als. Den hviler paa denMenneskeliv? Istedløven paa Flensborg Kirke¬
for Følgerne af denne Ulykke“, og efterat noglebesynderlige Forudsætning, at et Land med storegaard vil snart for sidste Gang have skuet ud

Val vare foretagne, hævede han „paa Grund af
Offre tilveiebringer en Armee, ikke for at brugkimod Syd med sit truende Blik, og hvorfor og¬ Omstændighederne“ Mødet. Men den 6te Febr.
den, men for at bevare den.saa true, naar der dog ikke kan være Tale om efter Rømningen af Dannevirke har denne samme

Formand ikke havt et Ord at sige.Det hedder i Proklamationen, for hvilkenat slaae? Armeen kan maaskee forsvare sig selv
Ministeren alene bærer Ansvaret, at Kongen stoler Folkethinget.Formanden aabnedefra Als, men Slesvig kan den ikke forsvare, og

igaar Middags Kl. 1 Mødet med Spørgsmaaletpaa sin Hær og sin Flaade. Det havde væretvi see ikke i dette Øieblik, at der kan blive Tale
om Fremme af Olsens Interpellation til Kul¬

bedre, om denne Tillid var bleven viist i Gjer¬om noget Forsøg paa at drive den Styrke til¬
tusministeren.

ningen ved at lade Hæren kæmpe der, hvor Fjen¬bage, som vi ikke have dovet at modstaae under Bille bad om Ordet.

Formanden: Er det med Hensyn til Af¬den dyrest maatte betale hver Fodsbred Jord.de for os gunstigste Vilkaar. Spillet er saaledes ude
stemningen over den foreliggende Sag:Efter Nederlaget kan den Overvundne paakaldeaf vor Haand. Vi have foreløbig kun at taale og

Bille: Det er for at henstille til Fornan¬
Hævnen, men det er ilde valgte Ord, naar manvente. Den Udsigt, som vi maaskee havde til den, om vi overhovedet idag bør gaae videre med
ligeoverfor dem, der have maattet vige tilbage denne eller nogen anden Sag.fremmed Bistand, er forspildt, thi dersom man

Formanden: Der kan kun begjæres Af¬uden Sværdslag, paakalder den almægtige Gudvar ifærd med at komme, saa var det ikke saa
stemning, og dette skal efter Forretningsordenenfor at bede om Hævn for den Vold og Uret, sommeget for at hjælpe os som for at standse Fjend¬ skee uden Forhandling.

man ikke selv har gjort sit Yderste for at for¬lighederne, og de ville nu snart slukkes af sig Bille: Er ikke et Medlem berettiget til paa

hindre. ethvert Trin af Forhandlingen at henstille dennesselv, fraregnet den Smule Forsøg, vi kunne
og Mødets Slutning?

gjøre paa Havet. Vi vide kun Eet, deri Stemningen i Hovedstaden var Formanden: Det kan ikke skee af et en¬

dette Øieblik lader sig gjøre. Det er at faae  igaar overordenlig bevæge Efterretnin n. kelt Medlem.



troet muligt, og det betragtes derfor iblandt os, af

Sagkyndige og Ikke=Sagkyndige, som en ufor¬

klarlig og uundskyldelig Feighed, som en bitter

Skjændsel.

Vi skulle, saa godt vi i dette Harmens og
Sorgens Øieblik formaae, søge at samle, hvad vi

vide om Tingenes Gang, for derved at finde Sva¬

ret paa det vigtige Spørgsmaal, hvem Ansvaret

for den fattede Beflutning paahviler. Natten

mellem Onsdag og Torsdag afreiste Kongen og

Konseilspræsidenten fra Slesvig over Flensborg

til Sønderborg. Torsdag Eftermiddag eller Af¬

ten afholdt den kommanderende General et Krigs¬

raad, og her skal et Fleertal af Generalerne være

blevet enigt om, at Stillingen maatte opgives

snarest muligt. Allerede Torsdag Aften seent eller

ialfald Fredag Morgen tidlig blev de fornødne

Ordrer sendte til de fjernere Afdelinger.Men

først Fredag Aften Kl. 9. 50 Min. fandt

Overkommandoen sig foranlediget til at underrette

Krigsministeriet om den fattede Beslutning, der

stod i bestemt Strid med de den givne Instruk¬

tioner. Krigsministeren besvarede dette Telegram,

der indtraf hertil kort efter Kl. 11 Fredag Aften

med en Ordre til at holde Stillingen, men det

var da alt for silde, Hæren var i fuldt Tilbage¬

tog, og den kunde ikke standses. Krigsministeren

har altsaa indtil selve det afgjørende Øieblik væ¬

ret uvidende om, hvad der forberedtes; de øvrige

herværende Ministre erfarede først igaar Morges

samtidig med os Andre, hvad der var skeet. Kon¬

gen og Konseilspræsidenten have derimod tid¬

ligere været underrettede om, hvad der forestod;

derom vidner den forud forberedte Proklamation

til Hæren og Monrads Befaling til nogle en¬

kelte, af Tydskerne særdeles forhadte slesvigske Em¬

Ibedsmænd om at begive sig til Kjøbenhavn.

Krigsraadet Torsdag Aften have Hs. Majestæt og
Biskop Monrad ikke kunnet deeltage, eftersom de

dengang vare reiste fra Slesvig, men ere de derfor

uden Andeel i deu Sindsstemning, i den Opfattelse

hos de høiere Militaire, der ledede til den fattede

Beslutning? Dette Spørgsmaal formaae vi ikke at

besvare. Monrad skal gjennem Telegrafen have

forsvaret Tilbagetoget for sine Kolleger, og han

billiger det altsaa. Det er endvidere høist usand¬

synligt, at Overgeneralen skulde have dristet sig til

at handle imod sine Instruktioner, og det uden at

raadspørge Krigsministeriet, medmindre han forud

har erhvervet et Slags Samtykke af Regeringens

ViLeder, der betragter sig selv som Diktator.

kunne derfor ikke troe Andet, end at Biskop Mon¬

rad er medansvarlig for det Skete, og Proklama¬

tionen til Hæren, som han har kontrasigneret, ta¬

ler herfor. Hvorledes dette i Virkeligheden hæn¬

ger sammen, maa snart komme for en Dag, thi

Krigsministeren maa efter det Forefaldne øieblik¬

kelig indstille General de Meza og Øberst Kauff¬

mann til Suspension samt fordre dem stillede for

en Krigsret. Har Monrad nogen Deel i den tagne

Beslutning, kan han ikke indvilge heri, og Krigs¬

ministeren maa da tilligemed de af hans Kolleger,

der dele hans Anskuelse, begjære sin Afsked; men

ir Monrad selv ansvarsfri, bliver Overgeneralens

gives vore tyds.e Trodstandere og hele det revo¬

lutionaire Parti, hvis længe gjemte Had vil

udøse sig over dem. Magtesløse skulle vi Danske see

paa dette, de tydske Skarer ville vælte sig frem

lige til Kongeaaen og bemægtige sig alt det, de

attraae, Slesvigholsteen og Augustenborgeren ville

blive proklamerede overalt, de danske Embedsmænd

og de troe Slesvigere ville blive forjagne som

Hunde, og ikke en Finger kunne vi røre til deres

Forsvar, vi kunne kun fra Als og Dybbøls Høi¬

der, selv i god Behold, sende dem et medlidende

Blik. Var det derfor, at vi offrede Millioner

til Befæstelsen af den gamle Vold, der i 1848

forfalden og sunken i Gruus, værgedes bedre af

Titusinde end nu af det femdobbelte Antal? Var

det derfor, at vi gav vore Penge, vore Sønner

og Brødre hen til en Armee, den talrigste, bedst

udrustede og kraftigste, som Danmark nogensinde

har eiet? Dersom Hæren var bleven slaaet af

Fjenden, dersom Døde og Saarede maatte tælles

i Tusindviis, dersom den derpaa havde maattet rømme

fra Dannevirke, dersom den var opløst i Flugt over

hele Halvøen — Ulykken og Sorgen vilde dog

ikke være saa stor som nu, da denne Hær, frel¬

sende sig selv, men hverken Æren eller Fædrelandet,

har faaet Befaling til at forlade den Post, fra hvilken

den alene kunde værge Slesvig. Kongen sagde

nylig i en Proklamation til Hæren: „Et unød¬

vendigt Offer af eet Menneskeliv er for meget,

men intet Liv er for dyrebart til Fædrelandets

Frelse.“ Vi tage disse Ord frem for nu paa dem at

støtte en haard Bebreidelse. Hvorfor offredes ved

Mysunde og ved Bustrup Liv og Blod, naar det

dog var Meningen at forlade den Stilling, til

hvilken disse to Punkter høre? Blodet raaber

høit fra Jorden paa Mysunde Skandser og Kongs¬

høien, grædende Mødre og Frænder fordre deres

faldne Kjære tilbage af dem, der bære Skylden

og dette, som vi nu see, „unødvendige Offer“

Og efterat have udøst dette Blod forlader man det

eneste Sted, hvor der i Virkeligheden kunde kæm¬

pes for Fædrelandets Frelse, og hvor intet Liv

skulde være „for dyrebart“! Hjertet snører sig

sammen, naar man tænker derpaa, naar man

lader Tanken dvæle ved alt det, der i et saa kort

Øieblik er nigjenkaldelig tabt. Hvert Ord vi høre

fra Hæren eller fra de Saarede, der ere komne

hertil, aander Mod, Fortrøstning og Udholden¬

hed; selv vore Fjenders Beretninger vidne om,

hvor vanskelig den Opgave har været for dem,

som man nu har befriet dem for, og hvor haardt

de maatte storme paa den Port, man nu har

ladet aaben for dem; de gamle Forstærkningsfolk,

som gik fra Kone og Børn til Strabadser og

Farer, vare gjennemtrængte af Tillid, af Begei¬

string og Fædrelandskjærlighed, de vilde hellere

lade deres Liv end taale, at Tydsken blev

Herre i Danmark, og utallige ere de rø¬

rende Træk, som vi Kjøbenhavnere kunne for¬

tælle om disse jævne, trofaste Almuesfolks

Fædrelandssind. Nu er det Altsammen spildt,

Altsammen uden Nytte. Begeistringens hellige Ild

kan kun brænde i Hæderens rene Luft. Men

hvilken Stemning troer man vel, at der kan herske

tiget. Men til hvad Nytte skulde der nu offres

Menneskeliv? Istedløven paa Flensborg Kirke¬

gaard vil snart for sidste Gang have skuet ud

imod Syd med sit truende Blik, og hvorfor og¬

saa true, naar der dog ikke kan være Tale om

at slaae? Armeen kan maaskee forsvare sig selv

fra Als, men Slesvig kan den ikke forsvare, og

vi see ikke i dette Øieblik, at der kan blive Tale

om noget Forsøg paa at drive den Styrke til¬

bage, som vi ikke have dovet at modstaae under

de for os gunstigste Vilkaar. Spillet er saaledes ude

af vor Haand. Vi have foreløbig kun at taale og

vente. Den Udsigt, som vi maaskee havde til

fremmed Bistand, er forspildt, thi dersom man

var ifærd med at komme, saa var det ikke saa

meget for at hjælpe os som for at standse Fjend¬

lighederne, og de ville nu snart slukkes af sig

selv, fraregnet den Smule Forsøg, vi kunne

gjøre paa Havet. Vi vide kun Eet, der i

dette Øieblik lader sig gjøre. Det er at faae

fjernet fra de overordnede Pladser i Armeen

alle dem, der ikke med Rang og Dygtighed forene

det nationale Sind, den Kjærlighed til det frie
uafhængige, danske Fædreland, som alene i

Afgjørelsens Øieblik sikkrer den rette Beslutning.

Havde General de Meza havt dette Sindelag, saa

vilde han aldrig have kunnet bringe over sit Hjerte

at give en saadan Ordre, han vilde hellere have

adet sit Liv paa de Skandser, der nu ere givne

i den jublende Fjendes Vold.

Igaar Eftermiddags opsloges paa Gade¬

hjørnerne i Hovedstaden følgende Proklama¬

lion til Hæren:

Soldaterl

Det er ikke alene ved Tapperhed paa Kamp¬

pladsen, men ogsaa ved at bære med Taal¬

mod Mangel paa Hvile, Kulde, allehaande

Savn og Anstrengelser, at en Soldat lægger

for Dagen Troskab mod Kongen, Kjærlighed

til Fædrelandet. Det blev kun givet faa af

Eder i Kamp mod en overlegen Fjende at vise,

at I ei ere vanslægtede siden Fredericia og

Isted; Alle have I derimod havt rig Leilighed

til at give glimrende Prøver paa Nøisomhed og

Udholdenhed, forenet med freidigt Mod, under

langvarige og store Besværligheder.

Soldaterl Modtag herfor Eders Konges

Takl Dannevirke er opgwvet. I Fjendens

Vold ere de Kanoner, der skulde have tæmmet

hans Hovmod. Aabent ligger Landet for Fjen¬

den. Dybt føler jeg med Eder, hvad Vi der¬

ved have tabt. Men, mine Venner! Jeg har

kun denne ene Armee til Landets Forsvar, og

Eders krigskyndige Førere have formeent, at

jeg ei længere vilde have nogen Armee, dersom

I ei nu trak Eder tilbage. Derfor tog de Be¬

slutningen at vige.

Soldater1 Jeg staaer ene i Verden med

mit Folk. Hidtil har ingen Magt erklæret i

Gjerningen at staae os bi. Jeg stoler paa

Eder og paa min Flaade. Rede ere I til at

udgyde Eders Blod; men vi ere Faa mod

v. lig „ødt

ligesaa godt som fra Als. Den hviler paa den

besynderlige Forudsætning, at et Land med store

Offre tilveiebringer en Armee, ikke for at brugk

den, men for at bevare den

Det hedder i Proklamationen, for hvilken

Ministeren alene bærer Ansvaret, at Kongen stoler

paa sin Hær og sin Flaade. Det havde været

bedre, om denne Tillid var bleven viist i Gjer¬

ningen ved at lade Hæren kæmpe der, hvor Fjen¬

den dyrest maatte betale hver Fodsbred Jord.

Efter Nederlaget kan den Overvundne paakalde

Hævnen, men det er ilde valgte Ord, naar man

ligeoverfor dem, der have maattet vige tilbage

uden Sværdslag, paakalder den almægtige Gud

for at bede om Hævn for den Vold og Uret, som

man ikke selv har gjort sit Yderste for at for¬

hindre.

Stemningen i Hovedstaden var
igaar overordenlig bevæget. Efterretningen om
at noget Vigtigt var foregaaet, naaede allerede i

Løbet af Natten nogle Enkelte, og tidlig om
Morgenen gjennemfoer allehaande Rygter Byen,
navnlig om en blodig Kamp, efter hvilken Vore

havde maattet trække sig tilbage; at Dannevirke

kulde være rømmet uden nogen Kamp, faldt In¬

gen ind. Først opad Formiddagen blev den før¬

gelige Sandhed bekjendt i en videre Kreds, og lidt

før Kl. 12 kundgjordes den i Krigsministeriet

af Direkteuren for Personellet, Major Ankjær,
hvis Ord nedenfor findes refererede. Virknin¬

gen var ubeskrivelig; Sorg, Fortvivlelse og Harme
malede sig paa Alles Ansigter, og mangen en

Taare vidnede om den dybe Bevægelse. Gan¬
igene og Trapperne ved Krigsministeriet vare

flere Timer overfyldte af Folk, der ventede at

faae nyere Efterretninger. Af fremmede Gesand¬

ter bemærkede man Sir A. Paget og Grev H.

Hamilton, der begge vare meget grebne af Ti¬
denderne. Paa Slotspladsen, i Rigsdagen, paa

Børsen osv. saae man talrige Grupper samlede,

Gaderne vrimlede det af Folk som vilde høre
Bekræftelsen paa det sørgelige Rygte, og inden
lang Tids Forløb udkom der fra de flefte Blade

Løbesedler, som meddeelte Efterretningen.

Da det begyndte at mørknes, drog store

Skarer, der voxede underveis, gjennem Gaderne

under allehaande Raab, omsværmede af de pibende

og hujende Drenge, der i bevægede Tider synes

at voxe frem af Steenbroen. Lidenskaberne vare

paa sine Steder i stærk Bevægelse, der hørtet
For¬Trusler og Eder, og flere bekjendte Mænds

søg paa at standse og opløse Skarerne mislykkedes,

medens enkelte ophidsende Taler besvaredes med
Jubel. I Amaliegade forefaldt der meget slemue

Excesser, og det blev tilsidst nødvendigt at af¬

pærre Gaden for begge Ender med en Politi¬
styrke. Politiet nødsagedes i enkelte Tilfælde til
og første Gang at bruge sin Stav, hvorved flere

Personer skulle være blevne kvæstede. Tummelen

vedvarede længe, men synes dog tilsidst at være
døet hen.

Disse Gadeoptøier ere overordenlig meget at
beklage, og vi rette den indtrængende Opfordring
til alle besindige Medborgere, at de ville bidrage

til at forhindre dem, navnlig ved i de første Dage
at holde deres Tyende og Lærlinge hjemme. Den

Bevægelse, der gjennemstrømmer Hovedstaden, er

for dyb og for ædel til at skulle søge sit Udtryk

Spektakler og Demonstrationer af uansvarlige

Personer.
Træfningen ved Bustrup. Der er

endnu ikke kommet nogensomhelst Meddelelse fra
Overkommandoen om vort Tab under Træfningen

Onsdags den 3die Februar. Dette er saai

meget besynderligere, som alle private Efterretnin¬

personlig befindersig vel“; han yttrede endelig
„det Ønske, at Forsynet vil bevare Hs. Majestæt
for Følgerne af denne Ulykke“, og efterat nogle

Val; vare foretagne, hævede han „paa Grund af
Omstændighederne“ Mødet. Men den 6te Febr.

efter Rømningen af Dannevirke har denne samme

Formand ikke havt et Ord at sige.

Folkethinget. Formanden aabnede
igaar Middags Kl. 1 Mødet med Spørgsmaalet

om Fremme af Olsens Interpellation til Kul¬

tusministeren.

Bille bad om Ordet.

Formanden: Er det med Hensyn til Af¬

stemningen over den foreliggende Sag?

Bille: Det er for at henstille til Fornan¬

den, om vi overhovedet idag bør gaae videre med

eller nogen anden Sag.denne

Formanden: Der kan kun begjæres Af¬

stemning, og dette skal efter Forretningsordenen
uden Forhandlingskee

Bille: Er ikke et Medlem berettiget til paa

Trin af Forhandlingen at henstille dennesethvert
Mødets Slutning:og

Formanden: Det kan ikke skee af et en¬

Medlem.kelt

Bille: Hvor mange Medlemmer forlanger

den høitærede Formand?da

Formanden: Derom maa jeg henvise til

Forretningsordenen.

De fleste Medlemmer forlod herefter i Be¬

vægelse Salen.
Ved Optællingen fandtes der kun at være 38

Medlemmer tilstede.
N. Hansen begjærede Navneopraab.

Ved dette viste det sig, at følgende 62 vare

fraværende: Ankjær, Barfod, Beck, Bendsen, Bille

Blixen=Finecke, Bonne, Brun, Casse, C. Chri¬

tensen, Christiansen, Dresing, Eckardt, Fallesen,

Fenger, Fønss, Gad, Gammeltoft, A. Hage, H.
Hage, Hall, L. Hansen, N. P. Hansen, Heger¬

mann=Lindencrone, Hersleb, Jacobsen, Chr. Jen¬

sen, Carl Jensen, R. Jensen, C. M. Jespersen,

J. H. Jespersen, Jessen, C. J. Kayser, H. H.
Kayser, Klee, Klein, Kofod, Krogh, L. C. Larsen,

K. P. Larsen, Licht, Liebe, Monrad, Mourier¬

Petersen, Mørk, Neergaard, J. Nielsen, L. Olsen,
B. Olsen, K. Pedersen, H. M. Petersen, Pug¬

gaard, Qvistgaard, C. Rasmussen, I. Rasmus¬
sen, Chr. Rimestad, Rosen, Rosenørn, Schroll,

Schytte, Termansen og Tscherning.
Mødet hævet Kl. 1½2.

Landsthinget. Ved Aabningen af Thin¬

gets Møde igaar Kl. 11, herskede stor Bevægelse
1 Salen. Da Mødet var aabnet, gav Formanden

Ordet til Brix.
Brix: Jeg foreslaaer, at vi efter de sørge¬

lige, rystende (Flere Medlemmer: „skammelige“)
Begivenheder, der ere foregaaede, indtil videre intet

Møde holde.

B. Christensen: Jeg anbefaler til Thin¬

gets Overveielse, om der ikke vilde være en anden

Vei at gaae, nemlig at holde Møde og i Anled¬

ning af, at der paa Dagsordenen staaer: „Even¬

tuelt, forsaavidt Thinget dertil giver sit Sam¬
tykke, 2den Beh. af Lovudkast om Forbud mod at

offenliggjøre Efterretninger fra Krigen“ udtale os
om de dybt rystende Begivenheder, der have fundet

Sted.

Krieger: Jeg anbefaler det af Brix stillede
De her tilstedeværende Ministre kunneForslag.

nogen Efterretning, som ikke ogsaa viikke have

Jeg forudsætter, at der vil blive givetkjende

Thinget en anden Leilighed til Udtalelser
Carlsen: Jeg anseer det for nødvendigt, at

først afventer Efterretninger, der kunne for¬man
Situationen, og jeg slutter mig derfor tilklare

Brix
B. Christensen: Jeg tager, da mit For¬

slag tilbage.
Formanden hævede Mødet.



Tydske Beretninger fra Krigs¬
En Depesche af 3die ds.tilskuepladsen.

„Hamb. Nachr.“ meddeler følgende Melding fra

det preussisle Hovedtvarteer, afgaaet samme Dags

Morgen: Prinds Friedrich Carl havde

isaar 71 Kauoner i Ilden ved Mysunde

og overbeviste sig om, at de Danske holde Stand.

De preussiste Troppers Tab beløber sig til hen¬

ved 100eh) Dode og Saarede. Troppernes Hold¬

ning var monsterværdig. Avantgarden og
den 1ite Infanteribrigade vare i Ilden.

Mysunde brændte.

—— „Schlesw.=Holstein. Zeitung“ med¬
deler fra Kiel under 1ste ds.: „De preussiske og

osterrigske Troppers Indmarsch i Slesvig, der
foregik idag, er kommen de Danske ligesaa vel

jom Slesvigs Beboere ganske uventet.Ekern¬

fordes Indvaanere anede slet ikke, at Befrielsen

var saa nær forestaaende. Ved Overgangen over

analen blev Preusserne modtagne med stærke

Hurraraab af en stor Menneskemasse, som havde

somlet sig paa den anden Side af Bredden.

Ogsaa Soldaterne raabte med Begeistring Hurra
cg sang „Schleswig=Holstein meerumschlungen“
Uplanerne dannede Avantgarden. Da de skred
ever Grændsen, blev der skudt paa dem af de

denske Vagtposter, og de svarede herpaa medPi¬
iolstud.Herpaa trak de Danske sig i største
Hast tilbage, og Uhlanerne forfulgte dem ivrig;
disse vare overhovedet slet ikke til at standse,og
man maatte hnppig lægge Baand paa deres Iver

efter at trænge hurtig frem. Da de vare an¬

iomne til det Sted, hvor Chausseen gaaer hen
tii Eternførdefjord, bemærlede man i denne de

to danske Krigsskibe „Rolf Krake“ (ↄ: „Thor“

og „Esbern Suare“Disse havde lagt sig saa¬
ledes, at de kunde bestryge „Dæmningen“ det vil
sige den Chaussee, der gaaer langsmed Stranden,
og aabnede ogsaa strax en Kanonade. Herpaa soa¬

redes der af preussiste Batterier, som i en Hast

opstilledes paa den sydlige Ende af Dæmningen.
Man udrettede imidlertid ikke Noget ved denne

Iid paa nogen af Siderne, indtil et tredie Bat¬

teri af riflede Kanoner, som ad en Omvei havde
nanet Ekernførde, ligeledes herfra aabnede en Ild

paa Krigsskibene. Et af de første Skud traf, om

vi ikke tage feil, „Rolf Krake“ Begge Skibe
holdt sig imidlertid uafbrudt i Bevægelse, saa at
det blev meget vanskeligt at tage Sigte paa dem

med de riflede Kanoner. Det varede imidlertid

ikke længe, førend begge de danske Uhyrer anbe¬

fnlede sig, og deres Exempel fulgte det i Fjorden
liggende Postdampskib, der i Mellemtiden havde

fyret under Kjedlen i største Hast. Imidlertid

var Infanteriet rykket frem tilvenstre for Chaus¬

seen, og man hørte Geværild; om denne Fægt¬

ning, der dog vel neppe har været af nogen vi¬

dere Betydning, mangler der endnu bestemtere Ef¬

terretninger. I hele den Deel af Sydslesvig,

som de Danske have rømmet, hersker der uendelig
Jubel og glad Begeistring.

—Fra Rendsborg indeholder „Börsenhalle“
to Depescher af 2den og 3die ds. Den første lyder

saaledes: Kl. 1 Efterm. ere Kronprindsen, Prinds

Albrecht af Preussen og Feltmarschal Wrangel
afgaaede med hele Generalstaben til Krop. Kl. 11„

ankom de første danske Fanger hertil, nemlig 4
Dragoner og 5 Infanterister. — Den anden De¬

pesche er af følgende Indhold: Igaar Efterm. Kl.
2 begyndte Angrebet paa Dannevirkestillingen, og

2der skal efter 4 Timers Kamp være taget

Værker. Hovedkvarteret er i Friederichs¬mindre

Tropper vedblive i masseviis at gaae tilhof.

Ekernførde. Generalen for den tidligere slesvig¬
holsteenske Armee Grev Baudissin er ankommen

hertil med en preussisk Kureer og afreist til Danne¬
virkestillingen, fordi han kjender Egnen.

Er Depesche fra Kiel af 2den ds. Kl. 9.

20 Min. til „Børsenhalle“ meddeler: Imellem

Mysunde og Kosel har der i Eftermiddag fundet
en heftig, tre Timers Kamp Sted af alle Vaa¬

*ben, navnlig af Artilleri. De Danske ere igjen
blevne kastede tilbage til Brohovedet.

Wrangels Proklamation til Sles¬

end maatte have. I ville overbevise Eder selv Literatur. Kongens Bisættelse har selv¬

om, at Partiagitationer kun kunne skade Eders følgelig fremkaldt Udgivelsen af en Række Lig¬
gode Ret, og at jeg i Eders egen Interesse ikke prædikener. Af disse er paa Boghandler P. G
tør taale dette Philipsens Forlag udkommet: Det skal ei

Vore Tropper komme som Venner, I ville skeel Prædiken paa Sørgefesten den 19de Decbr

modtage dem som Venner.“ 1863 af Johannes Koch, Sognepræst i Burkel
ved Tønder.Paa Boghandlerne MichaelsenAugustenborgerens Proklamering
& Tillges Forlag er udkommet: Prædiken

i Ekernførde. Det hedder i en Beretning
ved Sørgegudstjenesten over Kong Fre¬fra Ekernførde af 2den dennes til Hamb. Nachr.:
derik den Syvende i Vettersløv og Hom

„Ligesom det er gaaet i enhver Stad i Holsteen Kirker, den 19de Decbr. 1863 af P. A. Holm;
efter de Danskes Afmarsch, saaledes begynder man Indtægten af denne Prædiken, der er udgivet efter
nu ogsaa her at proklamere Hertug Frederik den

Opfordring, tilfalder de Udkommanderedes Fami¬8de paa ethvert Sted, i enhver Flekke. Fra Ho¬
lier. Endelig har Biskop Bindesbøll hos

tellet Stadt Hamborg bevægede sig et festligt
Boghandler C. A. Reitzel udgivet: Sørge¬Tog, hvorfra de sort=rødegule og blaa=hvid=røde
prædiken i Anledning af Kong Frederik

Faner ragede frem, med et Musikkorps i Spid¬
den Syvendes Bisættelse i Roeskilde Dom¬

sen til Torvet, hvor Hertugens Proklamering
kirke den 19de Decbr. 1863, holdt i Nykjøbing

foretoges efter en kort Tiltale af den Borgerde¬
Kirke paa Falster og udgivet til Bedste for de

Derpaa meddeeltes, atputerede Stegemann.
fra denne By udkommanderede Krigeres tilbage¬den danske Borgermester, Justitsraad Leisner var

ladte, trængende Familier.
bleven afsat fra sit Embede af de Deputerede.

Paa Boghandler P. G. Philipsens
En Deputation skulde bringe Efterretning herom

Forlag har Lieutenant i Søetaten L. Schmidt
til den forhadte Embedsmand, der agtede at stille

udgivet: Regler for Benyttelsen af Skibs¬
sig under den preussiske Stabsofficcers Beskyttelse

dampmaskiner, tilligemed Undersøgelser over
men imidlertid af denne blev gjort opmærlsom Samme m. m., oversat efter Main & Browus
paa, at det var en eiendommelig Fremgangsmaade Værk om Skibsdampmaskinen. I dette Skrift er
under en Krig af Preussen mod Danmark fre

der meddeelt, hvad der ellers savnes i Boger om
dansk Side at bede om preussiske Bajonetters

Skibsdampmaskinen, nemlig en kort og letfattelig
Beskyttelse. Anmodningen blev afslaaet, og Bor¬ Underretning om Bestyrelsen af Maskinen, som
gerne, som paa Torvet havde lovet ikke at øve

enhver Søofficeer og Maskinmester bør være i
Folkejustits, viste en mønsterværdig Adfærd. Der

Besiddelse af. Angivelserne i Bogen ere efter
forefaldt intetsteds Excesser. Om Aftenen forlod

engelsk Maal og Vægt, fordi disse bruges ombord
Borgermesteren den festlig illuminerede Stad

vore Skibe.
Henimod Kl. 9 bevægede sig derpaa et stort Tog

hen til det Huus, hvor den preussiske Stabsoffi¬ Skibsefterretninger. Frederits
ccer Oberstlieutenant Zimmermann havde taget havn, den 3die Februar. (Byens Av.) Natten
Ophold. Kirchspielvogt Borgfeld holdt et varmt og til den 2den Februar indstrandede paa Bunken

ængere Foredrag, som Oberstlieutenanten besva¬ Strand i stærk Taage, Storm og Regnveir
rede paa kraftig militair Viis; blandt Andet be¬ Skonnert „Randers“ Kapt. N. P. Sorensen,
mærkede Officeren, at man meget vel fattede Be¬ fra Newcastle til Hjemstedet med Kul. Stibet
olkningens Glæde over at være befriet fra de bragtes efter megen Anstrengelse flot inat Klotten

Danskes Aag. Medens dette foregik, havde Of¬ omtrent 1 og indkom i Middags her i Havnen.
ficererne og Soldaterne samlet sig i mindre Det er lidt lækt.
Kredse med Borgerne. Her sang man „Schles¬ Igaar Morges Kl. 3 er der paa Star¬
wigholstein“ „den preussiske Nationalsang“ og holm indstrandet Skonnerten „Emma“ af Memel,
das deutsche Vaterland“ Mangen kraftig Skaal Kapt.A. Pensch, fra Grangemouth til Hjemstedet

blev hjertelig udbragt for Slesvigholsteen, for den med Kul.Besætningen bestod af 8 Mand
preussiske Armee og for Prinds Friederich Karl, hvoraf de syv bjergedes ved Redningsbaaden fra
og Alt blev hjertelig besvarct. Ganske seent ryk¬ Kandestederne; Kokken druknede. Skibet ligger
kede derpaa endnu en Bataillon af det 60de In¬ paa Siden og er totalt Vrag.
fanteriregiment ind. Midt om Netten kom Uhla¬

Rheden. Skruekorvetten „Dagmar“ af¬
nerne. Alle disse Soldater ere allerede igjen

gik igaar Formiddags fra Flaadens Leie for atmarscherede nordpaa, og nye Tropper have i Iil¬
foretage en Prøvefart i Sundet.marsch og under kraftige Hurraraab passeret

Ekernførde.“

En Frivillig. Det hedder i „Morsø
Hæren ved Dannevirke.

Avis“ for den 4de Febr.: Baron og Proprietair
Rosenkrantz til Fargegaarden i Thy afreiste (Fra vor egen Korrespondent.)
iforgaars fra Thisted for som frivillig Menig at

III.
deeltage i Kampen for Fædrelandet. Baronen er

omtrent 11 Aar gammel og gjorde ligeledes som Slesvig, den 2den Februar.
Menig alle 3 Felttog med i forrige Krig, og

Igaar Aftes kom den første Saarede hertil.
uagtet fordeelagtige Ansættelser dengang skulle være De første Skud vare faldne, den første lette Kamp
ham tilbudte i Armeen, afslog han dem dog alle:

er leveret. Allerede ved Overgangen over Eide¬
heller ikke denne Gang vil han deeltage i Krigen

ren siges der at være skudt, og man vil vide, at
paa anden Maade end som Menig. Han er be¬

tre Østerrigere der blev saarede. Vore Forposter
kjent som en udmærket Skytte.

trak sig tilbage, og i Dänischwold udspandt der sig
en ubetydelig Fægtning, der kostede os nogle faaSverigs Stemning. Aftonbladet med¬
Saarede og Fjenden ligeledes. Til Slesvig kom

deler, at den første Efterretning om den for Dan¬
kun een Saaret, en Mening fra Falster, som stodmark heldige Kamp ved Mysunde har vakt en
ved 18de Regiment. Han førtes videre til Flens¬almindelig Glæde i Stockholm. Der var hos
borg, men var midlertidig indkvarteret i Mad. Es¬

Alle en Følelse af, at den tydske Overmagt, som
elbachs Kjøkken. Den første Saarede i en Krignu angriber Danmark, ogsaa for Sverig er
vækker altid en vis Sensation. Folk samledes om„Fjenden“. Bladenes Uddelings= og Udsalgs¬
Kjøkkenet og jaae gjennem Glasruderne paa Kar¬steder vare hele Aftenen beleirede af Mennesker.
len, der var lagt paa en Bænk og saae taaleligmange Selskaber og private Kredse udbragtesI
vel ud; man talte sammen, man udspurgte ham,der Skaaler for Danmark og dets Hær. Og den
og hvad man erfarede, gik fra Mund til Mund.samme Stemning gjennemtrængte alle Klasser
I Kjøktenet sørgede man efter Evne for ham; denogsaa den menige Mand; seent paa Aftenen hørte
lange Kjørsel paa aaben Vogn havde gjort ham

man fra oprømte Hobe paa Gaderne Hurra= og
endeel forkommen, men en god, varm SuppeLeveraab for de danske „Jenser“ og Sang af „Den
vakte Livsaanderne, og da han havde faaet Sup¬tappre Landsoldat““. — Det er en Selvfølge, at
pen tillivs, udbad han sig noget Smørrebrød.disse Tegn paa Sympathi, der ellers vilde vække

og Saaretforage Øie= 1 Denne Madlyst var et godt Tecnat krest kienno hidraae til at(4

varede Kampen ved; da ophørte Angrebet, og det
paastaaes, at de tydske Tropper end ikke kunde

medtage alle deres Døde og Saarede. Værkerne

vare vore; der var foretaget Stormangreb paa

dem, men de vare slaaede tilbage, og man meente,

at vore Forposter efter Træfningen vilde kunne

indtage deres gamle Stilling, men man var til¬

lige forberedt paa, at et uyt Angreb vilde blive

forsøgt, maaskee allerede om Natten. Vort Tab

har vistnok ikke været ubetydeligt, dertil har Kam¬

pen været for hidsig; men Fjendens maa have
været meget større.Man har endnu ingen Be¬
retning om Antallet af faldne og saarede Under¬

officerer og Menige. Af Officerer vides endnu

kun cen at være falden, nemlig Kapitain Schow
af 18de Infanteriregiment.I forrige Krig blev
han to Gange saaret, sin ene Arm efterlod han

da paa Ærens Mark, nu har han bragt det
idste Offer, han kunde bringe, sit Liv. Haardt

saarede ere Lieutenant Lommer af tredie Infan¬

teriregiment og Lieutenant Meulengracht af

4de Dragonregiment; den Sidste er ramt afen

Granatstump i Skulderen, og hans ene Arm har

maattet amputeres; maaskee er han alt nu ikke
ængere blandt de Levendes Tal. Let Saarede

ere Kapitain Arntz*), Bataillonskommandeur ved

3die Infanteriregiment, og hans Adjudant, Licute¬

nant Bluhme af Infanteriets Krigsreserve, en

Søn af Hs. Exc. Geheimeraad Bluhme; han skal

være saaret ved Knæct. Detaillerede Beretninger
om Kampen savnes endnu. Om den senere er

gjenoptagen, vides endnu ikke. Ud paa Aftenen

vilde man her vide, at Angrebet var fornyet,og
man troede at høre Kanonskud fra Mysundeegnen,

men nogen officiel Stadfæstelse derpaa har jec
til dette Øieblik ikke faaet. I Eftermiddag ryk¬

kede en Bataillon og en Deling Dragoner ud af
Byen, men de ere vendte tilbage uden at have

været i Engagement med Fjenden. Om faa Ti¬

mer vil vor Styrke atter staae marschfærdig; hvad
den Dag imorgen (eller rettere idag, thi det er

langt over Midnat) vil bringe, veed kun Gud¬

Officererne vente en Dyst, og der vil imorgen

Aften, hvis Dagen bliver varm, blive holdt en

Generalmønstring hos Madam Esselbach. Gid

der da ikke maa være altfor mange Huller!

Til Stoltheden over idag modig at have ud¬

holdt det første Angreb kommer Glæden over det

indtraadte Omslag i Veirforholdene. Hvor meget
de faa Dages Frost har skadet os, navnlig ved at

lette Fjendens Fremrykning, kan Enhver tænke,

og vi have derfor idag med sand Fryd hørt Reg¬
nen pidske paa Ruderne. Renden i Slien har

imidlertid været holdt aaben, og navnlig har idag,

trods Fjendens umiddelbare Nærhed, Dampskibet

„Ossian“ beseilet hele Slien. Der kan endnu

blive lagt Fjenden store Hindringer i Veien ved

Jordens Opblødning, da det neppe er rimeligt, at

han endnu kan have hele sin Styrke fremskudt

Nærheden af vor Stilling.
De tydske Tropper have, som private Efter¬

retninger fra Holsteen meddele, trods deres Regeringers

indre Splid i dette Hertugdømme, realiseret den tydske

Eenhedstanke ved faare venskabelig Omgjængelse,

og Indvaanerne i Kiel siges at angre den mindre

venlige Modtagelse, som de lod blive deres preus¬

iske Gjæster til Deel. Enden paa Legen bliver

oel, at de tydske Stormagter og Mellemstater for¬
lige sig indbyrdes og med „Slesvigholsteen“ for

Forening at bekæmpe „den Erbfeind“ og hans
to Millioner med deres fyrretyve. Om Stem¬

ningen her i Byen er det vanskeligt at sige Noget,

da man selvfølgelig lever saa temmelig udelukket

fra alt Samkvem med de Indfødte. Af Embeds¬

mændene have flere i de sidste Dage bortsendt
deres Familier, medens de naturligviis selv ville

forblive paa deres Poster, indtil Tydskerne

hvis det skulde lykkes dem at drive os ud af vor
Stilling — maatte finde for godt her som i Hol¬

steen at forjage de Embedsmænd, der ikke have

svigtet deres Troskab imod Konge og Fædreland.

Det vil blive interessant da at see Preussen

kaste Dydsmasken og vise sit sande Ansigt; Europe

synes endnu ikke rigtig at kjende det, siden det

har tillagt de tydske Stormagter Prædikatet „mode¬

Division er alt i Flensborg. Oybbøl Stillingen

er sikkret.

Flensborg, den 6te Februar, Kl. 12 Mid¬

dag. (Fra vor Korrespondent ved Armeen.) Ef¬

ter afholdt Krigsraad har Armeen iaftes og inat

forladt Dannevirkestillingen. Endeel Kanoner ere

medtagne. Resten fornaglede

Sønderborg, den 6te Februar Kl. 1. Ef¬

ter senere Telegram fra Flensborg er det ikke 3die,

men 1ste Division, der er kommen til Flens¬

borg og nu tildeels har passeret Byen. I Fleus¬

borg vidste man Intet om Fjendens Fremrykning.

Tæt Snee.

Hr. Redalteur!
For at forebygge urigtigt Referat, beder jeg

Dem meddele følgende Ord, som jeg idag efter

Opfordring yttrede til den i Krigsministeriet for¬
amlede Mæugde:

„Jeg giver Dem mit persoulige Æresord

Saa, at den i Ministeriet fremlagte Meddelelse er

overeensstemmende med den inat modtagne De¬

pesche. Jeg er ligeledes personlig overbeviist om
at Krigsraadet har fattet sin Beslutning kun

som Krigsraad og uden nogen ikle=militair Paa¬
virkning.

Kjøbenhavn, den 6te Febr. 1864.

S. Ankjær.

— — — — —— ——— —

TilYderne af Bøger, og Blade til
Armeen og Feltlasaretherne.

Komiteen har den 19de og 26de Januar afsendt til
Armeen over 28,000 Blade og 20,000 Sange, fordeelte

paa alle Armeens Afdelinger. Til forskjellige Lasaretber

er der affendt flere hundrede Bøger og religteuse Smaa¬

ffrifte:
Hød. Maj. Enkedronningen har viist den Op¬

mærkiomhed at tilstille Komitcen til Forsendelse et stort

Udvalg af kostbare Illustrationer med fransk, engelsk og
tydsk Text. Hun har allernaadigst tilladt, at disse smukle

Bøger maae sendes til Overgeneralen og hans Stab, da

Komiteen fandt dem mindre passende til Fordeling
—iblandt Soldaterne. Desuden har Hds. Majestæt sendt

100 godt indbundne Boisens Sangboger, der ere blevne

—fordeelie paa hele Styrken. Hr. Kammerh. Berling
har skjænket 1500 Kort over Dannevirkestillingen, hvoraf

enhver Afdeling har faaet ifølge sin Storrelse. Af San¬

sene vare 10,000 indsendte af Hr. Rantor Hillebrandt,
øvrige ereskjænkede til Armeen af nogle Herrer; de

skjænkede af mange Forstjetige.
En Regimentskommandeur opfordrer til at indjende

Bøger til hans Regiment, hvor Officererne ville paatage

sig at oplæse for storre Afdelinger for at adsprede Sol¬

daterne i de lange nteraftener. Da Borskomiteen har

anmeldt at ville affende igjennem Komiteens ugenlige
Pakker et betydeligt Udvalg af passende Boger, ville
utvivlsomt saadanne i Forening med, hvad Komiteen sen¬

der, være høist kjærkomne.

Dette meget heldige Rejultat af de første Ugers Ind¬
samling og Forsendelse skyldes ikke blot Hovedstadens

Bebeere og Redakieurer, der afgive et meget stort Antal

Freexemplarer og en stor Masse Provendsaviser, men

Filialafdelinger, der have dannet sig i Frederiksborg,
Roeskilde, Holbek, Slagelse, Sorø, Præsts,

Kjøge, Nestved og Holstebro, indsende deøuder
ngenlig Bøger og Blade, der da fordeles i vore ugenlige

stort Parti Bøger ere indsendte fraEtForjendinger.

Roeskilde og Svendborg.
FriisA. Carøe,

Adjunkt ved Metrovolitanskolen, Insp. ved Ladegaarden

Ladegaarden.Nørrebroes Dosjering 1, 2. Sal

— —— —

Frederiksbergs Kommunalbestyrelse.
Mødet den 21de Januar.

1) Et Andragende fra Høker Mauritzen, der i for¬

rige Møde valgtes til Brandfoged, om Fritagelse for

denne Vestilling, fandt man ikke Anledniug til at gaae

ind paa¬
Fra Finantsministeriet var der modtaget Med¬2)

delelse om, at samme var villigt til at bidrage 100 Rdl.

aal g til Udgifterne ved Oprensning og Vedligeholdelse

af Falkoneeralleens Grøfter, naar Kommunen vilde for¬

anstalte disse Arbeider udførte og udrede den ovrige Deel

af Udgifterne, som antoges ligeledes at udgjøre 100 Rdl

Man vedtog at indgaae paa dette Forslagaarlig.
3) Fra Direktionen for Skolevæsenet i Smørum

Sokkelund Herreder var modtaget til Erklæring et An¬

dragende, hvori Justiteraad, Birkedommer Petersen fore¬

spurate om han ikke var herettiget til med Repræsenta¬



Lubr. ogV
—Fra Rendsborg indeholder „Börsenhalle“

to Depescher af 2den og 3die ds. Den første lyder
saaledes: Kl. 1 Efterm. ere Kronprindsen, Prinds
Albrecht af Preussen og Feltmarschal Wrangel
afgaaede med hele Generalstaben til Krop. Kl. 113

ankom de første danske Fanger hertil, nemlig 4
Dragoner og 5 Infanterister. — Den anden De¬

pesche er af følgende Indhold: Igaar Efterm. Kl.

2 begyndte Angrebet paa Dannevirkestillingen, og

der skal efter 4 Timers Kamp være taget 2
mindre Værker. Hovedkvarteret er i Friederichs¬

hof. Tropper vedblive i masseviis at gaae til

Ekernførde. Generalen for den tidligere slesvig¬
holsteenske Armee Grev Baudissin er ankommen

hertil med en preussisk Kureer og afreist til Danne¬

virkestillingen, fordi han kjender Egnen.

Er Depesche fra Kiel af 2den ds. Kl. 9.

20 Min. til „Børsenhalle“ meddeler: Imellem
Mysunde og Kosel har der i Eftermiddag fundet

en heftig, tre Timers Kamp Sted af alle Vaa¬

ben, navnlig af Artilleri. De Danske ere igjen
blevne kastede tilbage til Brohovedet.

Wrangels Proklamation til Sles¬

vigerne lyder saaledes:
„Hertugdømmet Slesvigs Beboere! Da Hs

Maj. Kongen af Preussen, min allernaadigste
Herre, har givet mig det Hverv at besætte Hertug¬

dømmet med de preussiske Tropper og de Tropper,
som det har behaget Hs. Maj. Keiseren af Øster¬
rig i samme Øiemed ligeledes at betroe til min

Overkommando, opfordrer jeg Eder til at modtage

disse Tropper gjæstfrit og venlig.
Vi komme for at beskytte Eders Rettigheder.

afDisse Rettigheder ere blevne krænkede ved den

Hs. Maj. Kongen under 18de November f. A.

stadfæstede Fællesforfatning for Danmarkog
Slesvig, ved hvilken Hertugdømmet i Strid med

Overeenskomsterne af Aaret 1852 er blevet in¬

korporeret i Kongeriget.
Den til Hs. Maj. Kongen af Danmark ret¬

tede Opfordring om at opløse dette Forhold har

været frugtesløs. Den preussiske og den øfterrigske
Regering have som Følge deraf besluttet paa deres

Side at bringe de Midler, som staae til deres

Raadighed, i Anvendelse for faktisk at ophæve In¬

korporationen og at sikkre Hertngdømmet de Ret¬

tigheder, som ifølge Overeenskomsterne tilkomme
det, idet de besætte Landet med deres forenede

Tropper og midlertidig overtage dets Bestyrelse.

Denne Bestyrelse vil blive ført af Civilkommis¬

fairer for de to tydske Magter. Jeg opfordrer

Eder til at vise deres Anordninger Lydighed og

at understøtte dem i deres Anstrengelser for at op¬
retholde de lovlige og ordnede Tilstande. Landets

Love vedblive at være gyldige, forsaavidt Tropper¬

nes Sikkerhed ikke uundgaaelig fordrer øieblikke¬
lige og forbigaaende Undtagelser.

Jeg venter af Hertugdømmets Beboeres lov¬

lige og besindige Sindelag, at de ville afholde sig
defra alle Demonstrationer, hvilken Partifarve

erdeeltage i Kampen for Fædrelandet. Baronen

omtrent 11 Aar gammel og gjorde ligeledes som
Menig alle 3 Felttog med i forrige Krig, og

uagtet fordeelagtige Ansættelser dengang skulle være

ham tilbudte i Armeen, afslog han dem dog alle:

heller ikke denne Gang vil han deeltage i Krigen
paa anden Maade end som Menig. Han er be¬

kjent som en udmærket Skytte.

Sverigs Stemning. Aftonbladet med¬

deler, at den første Efterretning om den for Dan¬

mark heldige Kamp ved Mysunde har vakt en

almindelig Glæde i Stockholm. Der var hos
Alle en Følelse af, at den tydske Overmagt, som

nu angriber Danmark, ogsaa for Sverig er
„Fjenden“ Bladenes Uddelings= og Udsalgs¬

teder vare hele Aftenen beleirede af Mennesker.

I mange Selskaber og private Kredse udbragtes
der Skaaler for Danmark og dets Hær. Og den

amme Stemning gjennemtrængte alle Klasser,
ogsaa den menige Mand; seent paa Aftenen hørte

man fra oprømte Hobe paa Gaderne Hurra= og
Leveraab for de danske „Jenser“ og Sang af „Den

tappre Landsoldat““— Det er en Selvfølge, at
disse Tegn paa Sympathi, der ellers vilde vække

Glæde, nu kun kunne bidrage til at forøge Øie¬

blikkets Bitterhed. Hvad maa man nu tænke i

Stockholm om Danmark og dets Hær?

Troppeafsendinger. Efter hvad vi
erfare, var det kun de Afdelinger, som igaar
skulde have været befordrede med Dampskibe, der

fik Kontraordre, da der nemlig fra Slesvig var
telegraferet efter flere af Skibene.

Dødsfald. Horsens, den 4de Februar.

Byens Av.) Vor Byes ældste Borger, Kjøb¬

mand Thomas Dolberg, er igaar Eftermid¬

dags afgaaet ved Døden i en Alder af 86 Aar.

Den Afdøde, der er født i Kjøbenhavn, har i
sin Tid været ansat som Forrider ved det den¬
gang herværende russiske Hof og oppebar fra den

Tid, han ved den sidstlevende Prindsesses Død i

1807 mistede denne Post, en livsvarig aarlig
Pension, hvilken ogsaa tilstodes de ovrige ved
Hoffet Ansatte,af hvilke der nu ikkun lever

Gjørtler Fugls Enke i Silkeborgegnen. Som

Kjøbmand, i hvilken Stilling han faa Aar efter

indtraadte, har han derpaa virket indtil nu, i c.

53 Aar, og i den Tid modtaget Beviser paa

sine Medborgeres Agtelse og Tillid, blandt Andet

derved, at man for en Snees Aar tilbage i Ti¬

den valgte ham til Borgerrepræsentant, hvilken

Post han beklædte i 6 Aar; endvidere har han

været Kasserer for Byens Skolevæsen i 35 Aar

og fra 1812 til 1814 konstitueret Postmester,
med hvilken Beskjæftigelse han tidligere havde

gjort sig bekjendt. For faa Aar siden, i Oktober
1861, feirede den Afdøde og hans Hustru deres

Guldbryllup, men Ingen af dem have ret længe

overlevet det; hans Ægtefælle døde allerede et

halvt Aar efter.

111.

Slesvig, den 2den Februar.

Igaar Aftes kom den første Saarede hertil.
De første Skud vare faldne, den første lette Kamp

er leveret. Allerede ved Overgangen over Eide¬

ren siges der at være skudt, og man vil vide, at

tre Østerrigere der blev saarede. Vore Forposter

trak sig tilbage, og i Dänischwold udspandt der sig
en ubetydelig Fægtning, der kostede os nogle faa

Saarede og Fjenden ligeledes. Til Slesvig kom
kun een Saaret, en Mening fra Falster, som stod

ved 18de Regiment. Han førtes videre til Flens¬

borg, men var midlertidig indkvarteret i Mad. Es¬

selbachs Kjøkken. Den første Saarede i en Krig
vækker altid en vis Sensation. Folk samledes om
Kjøkkenet og jaae gjennem Glasruderne paa Kar¬

sen, der var lagt paa en Bænk og saae taalelig
vel ud; man talte sammen, man udspurgte ham
og hvad man erfarede, gik fra Mund til Mund.

I Kjøkkenet sørgede man efter Evne for ham; den

lange Kjørsel paa aaben Vogn havde gjort ham

endeel forkommen, men en god, varm Suppe
vakte Livsaanderne, og da han havde faaet Sup¬

pen tillivs, udbad han sig noget Smørrebrød.

Denne Madlyst var et godt Tegn, og Saaret

havde virkelig eiheller stort at betyde. En Kugle

var gaaet gjennem Læggen, det var det Hele. Han

var glad ved, at han var sluppen med det; „den

gaaer nok“, meente han, og navnlig var han til¬
freds med, at han ikke, efterat være bleven saaret,

var bleven tagen til Fange af „de Kjeltringer“
Hans største Sorg var, at han, da han paa Vog¬

nen var bleven kjørt forbi sit Kompagni, havde
savnet „saadan en god Kammerat“, som han var

bange for havde faaet Banesaar,— en Frygt, der
neppe har viist sig grundet, men som gjør Kar¬

lens Vennesind Ære.

Det var den Første; hvor Mange ville vi

ikke faae at see i de nærmeste Dage. Lasare¬

therne staae tomme til at modtage dem; de ville

snart blive fulde. Idag har den første alvorlige
Kamp fundet Sted, og mangen brav dansk Mand

har allerede bragt sit Liv som Offer for Fædre¬
landet. Vore Fjender rykkede imorges frem imod

Svansen, kastede vore Forposter tilbage, og foran

Mysunde stod den første Træfning, medens der
omtrent samtidig fandt en lille Forpostfægtning
Sted ved Breckendorf. Det er den første Divi¬

sion under den brave General Gerlach, som her
har taget Stødet af. Fjendens Fremrykning be¬

gunstigedes af Taagen; han var utvivlsomt i Tal
langt overlegen, skjøndt det ikke lader sig angive

hvor stor hans Styrke var, men vi have jo stedse
maattet være forberedte paa at være „Faa imod

Mange“ og Modet bristede ikke. Vor hele Styrke
ved Mysunde — dette Sted, hvis Navn allerede

har en god Klang i Danmarks Krigshistorie
var 1⅓ Regiment (en Bataillon af 18de og hele

3die) samt vore Værker med det derpaa værende

Isex TimerPositionsskyts og lidt Kavalleri.

fra Kl. 10 Formiddag til Kl. 1 Eftermiddag

* — —
De tydske Tropper have, som private Efter¬

retninger fra Holsteenmeddele, trods deres Regeringers
indre Splid i dette Hertugdømme, realiseret den tydske
Eenhedstanke ved saare venskabelig Omgjængelse,
og Indvaanerne i Kiel siges at angre den mindre

enlige Modtagelse, som de lod blive deres preus¬
siske Gjæster til Deel. Enden paa Legen bliver

vel, at de tydske Stormagter og Mellemstater for¬
lige sig indbyrdes og med „Slesvigholsteen“ for

Forening at bekæmpe „den Erbfeind“ og hans
toMillioner med deres fyrretyve. Om Stem¬

ningen her i Byen er det vanskeligt at sige Noget,
da man selvfølgelig lever saa temmelig udelukket

fra alt Samkvem med de Indfødte. Af Embeds¬

mændene have flere i de sidste Dage bortsendt

deres Familier, medens de naturligviis selv ville

forblive paa deres Poster, indtil Tydskerne
hvis det skulde lykkes dem at drive os ud af vor
Stilling — maatte finde for godt her som i Hol¬
steen at forjage de Embedsmænd, der ikke have

svigtet deres Troskab imod Konge og Fædreland.

Det vil blive interessant da at see Preussen

kaste Dydsmasken og vise sit sande Ansigt; Europa
synes endnu ikke rigtig at kjende det, siden det

har tillagt de tydske Stormagter Prædikatet „mode¬

rate“ De engelske Truslers Realisation vil man

her ligesaa lidt stole paa som paa den fornyede
Udsigt til en skandinavisk Alliance. Ja, naar vi

ene have udkæmpet Striden, saa komme maaskee
Venner hiinsides Øresund og Nordsøen; menvore

mens Græsset groer, døer Horsemoer“
Hs. Exc. Minister Monrads Ankomst hertil

har vakt endeel Opmærksomhed. Vil han maaskee

her forsøge sit experimenterende Talent paa „der

alte Wrangel“? Man siger, at han kun har vil¬
let benytte Leiligheden til at besøge sin Søn, der

er Lieutenant ved et af Infanteriregimenterne
men for en saadan Visits Skyld forlader Kon¬

seilspræsidenten dog vel neppe Hovedstaden under

disse Forhold.

Idag ankom Chefen for Infanterireserven,

Generalmajor Caroc, med sin Stab. Midlertidig

har Kommandoen over Reserven været overtagen

af Oberst Hveberg.

Meddeielser

fra Frigsministeriet.

Den 6te Febr. 1864 Kl. 5 Eftermiddag.

Efter Meddelelse til Krigsministeriet staaer

Armeen i Flensborg samt Vest og Nord for

denne By. Fjenden er hurtig fulgt efter, uden

at dog noget betydeligt Sammenstød har fundet

Sted. Armeens Hovedkvarteer er i Flensborg.

Telegrammer til „Berl. Tid.“

Sønderborg, den 6te Februar, Kl. 11

Formiddag. Tilbagetoget skeer i god Orden. 3die

*) Denne Efterretning er som bekjendt senere bleven
Red.berigtiget.

samling og Forjendelse skyldes ikkeblot Hovedstadens
Bebeere og Redakteurer, der afgive et meget stort Antal

Freexemplarer og en stor Madse Provendsaviier, men

Filialafdelinger, der hnve dannet sig i Frederiksborg,
Roedkilde, Holbek, Slagelse, Soro, Præstø,
Kjøge, Nestved og Holstebro, indsende deønden
ngenlig Bøger og Blade, der da fordeles i vore ugenlige

*Forjendinger. stort Parti Bøger ere indsendte fraEt

Roeskilde og Svendborg.

Friis,A. Carøe,
Insp. ved Ladegaarden,Adjunkt ved Metropolitanskolen,

Nørrebroes Dossering 1, 2. Sal Ladegaarden.

*————

Frederiksbergs Kommunalbestyrelse.
Mødet den 2lde Januar.

1) Et Andragende fra Høker Mauritzen, der i for¬
rige Møde valgtes til Brandfoged, om Fritagelse for

denne Vestilling, fandt man ikke Anledning til at gaae
ind paa

Fra Finantsministeriet var der modtaget Med¬
delelse om, at samme var villigt til at bidrage 100 Rdl

aal g til Udgifterne ved Oprensning og Vedligeholdelse
af Falkoneeralleens Grøfter, naar Kommunen vilde for¬

anstalte disse Arbeider udførte og udrede den øvrige Dee

af Udgifterne, som antoges ligeledes at udgjøre 100 Rdl.

aarlig. Man vedtog at indgaae paa dette Forslag.
3) Fra Direktionen for Skolevæsenet i Smørum,

Sokkelund Herreder var modtaget til Erklæring et An¬
dragende, hvori Justiteraad, Birkedommer Petersen fore¬

spurgte, om han ikke var berettiget til med Repræsenta¬

ii nen og Skolekommissionen at afgive Stemme ved For¬

slag til Besættelsen af Skolelærerembeder i Frederiksberg
Sogn. Repræsentationen antog, at en saadan Ret maatte

tilkomme Birkedommercn.

toges en Meddelelse fra Lig¬4)Til Efterretning
ningskommissionen om de Grunde, navnlig Medlemmer¬

i at fremmenes Forfald, der havde forhindret den

Ligningen for 2det Halvaar.
Fattigkommissionen oplyste de Grunde, der havde5)

bevæget den til at afslaae et Andragende fra Diakouisse

stiftelsen, som gik ud paa, at Fattigvæsenet, naar Patien¬

ter af Tyendeklassen forblev til Behandling i Stiftelsen
udover den Tid, for hvilken Huusbonden skulde betale

for dem, vilde udrede Kuuromkostningerne til Stiftelsen

Ved at gaae ind paa detteog den overskydende Tid.

Andraaende, vilde Fattigvæsenet nemlig let paadrage
Kommunen forogede Udgifter, idet der ingen Garanti

havdes for, at ikke Stiftelsen, hvis Diemed blandt Andet

er at uddanne Sygepleiersker og hvis Formaal er et reent

humant, beholdt Patieuter til Behandling i længere Tid
Tillige vilde Fattigvæsenet, derend bøist nodvendigt.

fornylig har faaet et fortrinligt. Sygehuus, som det maa

ønske benyttet ogsaa af Tyendeklassen, modarbeide sig selv
i et privat Sygehnus.ved at betale for Tyendes Kuur

Fra Grundeierforeningen i Frederiksberg var der6)
indkommet et Andragende om, at Referaterne af Kom¬
munalbestyrelsens Forhardlinger maatte blive meddeelte

med større Udførlighed, Ll. A. saaledes, at man deri¬

gjennem kunde faae et fyldigere Begreb om de enkelte

Repræsentanters Virkjombed. Da det imidlertid maatte

erkiendes, at udførligere Referater vanskelig kunde med¬

deles, saalænge disse affattes af Medlemmer af Kommu¬

nalbestyrelsen, der under Diskussionerne, i hvilke de selv

deeltage, ikke ville kunne nedskrive de faldende Yttringer,

og da man ikke fandt Anledning til at lønne en Referent,

vedtog man at svare, at man ikke kunde indgaae paa

Foreningens Andragende.
1) Fra Gartner C. Hansen, der er Medlem af Kom¬

munalbestyrelsen og af Ligningskommissionen, var der ind¬

kommet Andragende om Fritagelse for disse Hverv paa

Hrund af vedvarende Sygelighed. Kommunalbestyrelsen
erkjendte den anførte Grund for gyldig og vedtog at for¬

anstalte et nyt Valg af et Medlem til hver af disse In¬

stitutioner
Redaktionskomiteen.



Boksendtgjørelgor

indrykkes mod en Betaling af 5 Sk. forFædrelandetes Comptoir, Høibbro¬
Petitlinien. lølge en Ovørenskomst med

plade Nr. BI 1 Sidehuset, er til
Aftombladet= i Stockholm, =Dog¬OExpeditlom, Modtagelse af Bekjendt¬ 2
bladet. i Christiania og Hamdels¬gjørelsør, Bestillinger osv. aabent hver
och GjSfartø=Tidmimgem=i Gø¬Søgnedags Formiddag Kl. 10—2. Rod¬
tøborg kunne de ogsaa blive indførts i18 6 A.

Sotlonsleeolet otaaer aabent fra
disse mod en lignende Betaling for hvert

HI. 11—2.
Blad.Abonnomentspris i Kjøbenhavn 15 M. pr. Ovartal, 5 Mk. pr. Maaned; enkelte Nr. 6 St.; udentor Kjøbenharn 3 Rdl.

pr. Ovartal frit,i Huset. Hver Søgne=Asten udgaaer et Numer.

Nr. 33.25º Aarg. Tirsdagen den 9. Februar.

—

Skandserne, førte alt det andensteds brugharøer blevet anvendt Mere; thi den har baade i— Naar man spørger, hvorfor TilbagetogetTülbagetoget fra Dannevirke.

Materiel bort, besatte Værkerne blot med For¬1861 og i dette Esteraar havt overordenligefra Dannevirke har tilføiet Nationen saa haardt
Hrad lister hist i tause Rækker poster, og trak Hæren tilbage i en sikkrere,Pengemidler til Raadighed. Stillingen burde oget Slag og gjennemtrængt den med bitter Smerte
Paa hviden Snee i sorten Nat? mindre udstrakt Stilling, enten den bagkunde været istand inden Frosten ved Juletidog heftig Frede lige ned til dens nederste Lag,
Er det en Flok hvem Morket dækker Dannevirke, hvori Læssø leverede „ Slagetindtraadte; den Beregning, at Fjenden førstgaa kan der paavises to Hovedaarsager.Til Angreb paa en Fjende brat?

23de April 1848, eiler den ved Bau eller den ved
vilde komme til Foraaret, var efter Kong Fre¬Den ene er den, at hele vor militaireAk neil Det er en Hær, som viger

Dybhøl? Det havde været en stor Skuffelse forderiks Død og dens Virkninger høist usikker.1 Nattetaagen kold og klam; Iudsigt og Dygtighed har lidt en stor

Alle — ganske vist; men der havde dog ingenUseet af Alle bort den sniger, Der er i sin Tid — ogsaa i nærværende BladIdmygelse, meget større end den, Marinens

1 Mørket skjuler den sin Skam. Skam været i, at man forlod en Stilling, som—blevet fremsat forskjellige ikke uvæsenligeLinieskibstro led den 2den April 1849 i Eckern¬

man efter modent Overlæg fandt alttor farlig.indvendinger mod Dannevirkes nye Befæstning,førde Fjord. Vi troede i vor treaarige Krig atSaa gaaer den vel fra sunkne Værker,
Hvad Mening, hvad sund Sands har der derimodog er navnlig bløvet bemærket, at vor Hær ikkehave høstet megen Hæder og megen Erfaring;Fra rygende Ruiners Grus?

været i at blive staaende, i at udmatte Trop¬vi troede os nu i Besiddelse af en ikke ganskeSaa viger den, fordi den mærker var talrig nok til at holde Stillingen ret længe,

perne Dag og Nat ved at holde idelig Vagt, iAt styrte vil dens sikkre Hus? medens den ved Liniens Gjennembrud altid vildealmindelig praktisk og theoretisk militair Dyg¬

Ak neil End kneiser urørt Volden, at lade, som det var fuldt Alvor at holde Stil¬være udsat for store Tab. Disse ladvendingertighed. Nøiere beseet, var Hæderen fra Krigen
Som skænked Skaren Skærm og Ly, lingen, i at levere blodige Fægtninger uden Re¬ere blevne meget bestemt og myndig afvisteikke saa stor, som den i det første Dieblik saae
End staaer hver Skandse hel og holden. gultat., i — 8om det fortælles af en Brevskriverog have ikke fundet videre Understøttelse. Naarud, fordi de fleste Fægtninger vare smaa, og
Mens dens Forsvarere maae llye.

til =Dagbladet¬ — Dagen før man gik bort
man har villet øætte Dannevirkes Befæstningfordi de to store Slag, ved Fredericia og lsted,

at indlade Vesterhavets ødelæggende Vande overAt ogsaa dette skulde ramme! kun bleve halvt vuudne, medens det, der utvivl¬ Forbindelse med Forveniningen om svensk=norsk

At Danmarks gamle Adelsskjold Marskegnene Syd for Husum, naar man dogHjælp, saa glemmer man, at man, ligesaa lidtsomt førtes bedst, uagtet Armeen da var ganske

Besmittes skulde med det Samme vilde opgive Stillingen uden Sværdslag? Selvda Planen lagdes, som da den paabegyndtes ud¬uøvet, nemlig Slaget ved Slesvig, endte med
Vi drog fra Dannevirkes Vold! om de i Krigsraadets Protokol nedlagte Grunde

ført i 1861, havde nogen Udsigt til denne;Tilbagegang for Overmagten. Erfaringen var
Det var vor stolte Drøm at drage

i og for sig maatte være aldrig saa vægtige ogForhaabningen herom opstod først i afvigtevistnok ikke ringe, men den fik efter KrigenMed Eren frelst fra Sliens Bred,
slaaende, saa undskylde de ikke Overcomman¬Sommer, og den var ophørt igjen midt i No¬ikke Lov til at gjøre sig gjældende. MangeMen nu er Eren ladt tilbage,
doen; thi disse Grunde maae enten factisk havevember. Da Udsigterne til Krig rykkede nær¬Skjønt Hæren er i Sikkerhed. Førere havde viist sig mindre duelige eller helt

foreligget, eller havs kunnet klarlig forudsees,mere, blev en Del af Hæren sammendraget iuduelige; de bleve ikke desmindre staaende og
Det var en Drøml Men Eet vi sige, ikke blot i Dage, men i Uger og Maaneder.disse Egne, og hvor mange Folk man vildespærrede Veien for de yngre og bedre Kræster.
Et Ord, som Ingen rokke kan:

Hvorledes disse Grunde end monne lyde, liggerkunue raade over, naar Krigen brød ud, vidsteEn ny Orgauisation, der var absolut nødvendig,At den, der veg og vilde vige,
fra Først til Sidst Mangel paa Overblik og Over¬udsattes fra Aar til Aar og er endnu ikke til¬ man forud, med. ns man maatte forudsætte, atDet var ei ham, vor Menigmand!
læg for Dagen. Hvad der end nu kan oplysessjenden altid vilde komme med overlegen Styrke.Ei hans er Skændselen og Skammen, veiebragt. Paa den anden Side gjorde Theorien

af velvillige og sagkyndige Penne, saa maaHan holdt det Ord, vi af ham fik, sig oste ensidig gjældende; Høiskolens Skole¬ 1 2—3 Maaneder før nogen Fjende kom, har
Da ved Mysund og Bustrupdammen Tilliden til vor militaire Indsigt og Dygtighedkundskab bevarede sin utilbørlige Forret fremfordet. Spørgsmaal altsaa stadig ligget for, om og
Med Jubel han i Døden gik. ved hvad der er foregaaet have faaet et dybtden praktiske Dygtighed; Leilighederne til at hvorledes Stillingen kunde og burde benyttes.

Saar, som kun glimrende Bedritter ville kunneDer har været overvættes god Tid til at tagøerhverve en udvidet Erfaring og Iudsigt i deMen hvo det var, som monne give

Hint Modløshedens slette Raad, læge.alle Forholdøregler og til at athjælpe allestore Krige paa Krim og i lialien forsømtes

Tungt vil en Gang del Regnskab blive, Den anden Hovedaarsag til det umaadeligeMangler, uden saavidt Frosten i Januar lagdenwsten ganske. Endelig tilveiebragte en Com¬

Som Folket kræver for hans Daad. og uudslettelige Indtryk, Begivenheden har gjortHindringer i Veien for Jordarbeider. Hvismission, hvori nogle af de bedste Kræfter, vi
Forsvar Dig kun med Klogtens Grunde,

paa Nationen, ligger deri, at døn uventet ogman nu, da den tydske Hær, der skuldehavde samledes, i 1861 en Fæstningsplan; men
Eet glemmes ei, mens Tiden gaaer:

pludselig har tilintetgjort en Forestilling, derbesætte Slesvig i Slutningen af Januar, begyndteuagtet Uveiret fra Tydskland da alt var begyndtDu Danmark slog en Hjertevunde,
hang sammen med dens Væsen fra gammelat gamles i Holsten, var kommen til den Over¬at trække op igjen, blev Penge og Omhu dogDu gav vort Mod et Ulivssaar.

Tid, men i hvilken den dog jøwr i de sidstetydning, at de formedelst Frosten manglendeførst anvendt paa de kjøbenhavnske Søforter.
Hvi lod I Folket fagert drømme tyve Aar har levet sig saaledes ind, at det nuJordarbeider, en af samme Grund mindre fuld¬Det var først i 1861, at der under de da truende
Om Danmarks stolte Grændsevagt, Jvine
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Skjønt Hæren er i Sikkerhed.

Det var en Drøml Men Eet vi sige,

Et Ord, som Ingen rokke kan:

At den, der veg og vilde vige,

Det var ei ham, vor Menigmand!

Ei hans er Skændselen og Skammen,

Han holdt det Ord, vi af ham fik,

Da ved Mysund og Bustrupdammen

Med Jubel han i Døden gik.

Men hvo det var, som monne give

Hint Modleshedens slette Raad,

Tungi vil en Gang del Regnskab blive,

Som Folket kræver for hans Daad.

Forsvar Dig kun med Klogtens Grunde,

Eet glemmes ei, mens Tiden gaaer:

Du Danmark slog en Hjerterunde,

Du gav vort Mod et Ulivssaar.

Hvi lod I Folket fagert drømme

Om Danmarks stolte Grændsevagt,

Naar slig en Kalk det skulde lømme

Som den, 1 har dets Læber raki?

Hvi har I ikke vakt dets Sandser,

Hvi handled 1 med lukt Visir.

Naar dog I vidste at dets Skandser

Var ei af Jord, men af Papir?

P. M.

Lmstsehlads.

Af H. Blerzy, meddekt af J. C. Tuxøn.

(Den, der intøresserer sig for Luftseiladsen i

dens nærværende Tilstand og for dens Odvikling

siden de første Forsog anstilledes i Frankrig i

Aaret 1783 af Brødrene Montgolsier, vil i det sidst

udkomne Dobbelthefte af =Dansk Maanedsskrist¬

forefinde om denne Gjensland en Artikel, som er

Gjengivelsen af et Foredrag, jeg i afvigte Novem¬

ber Maaned holdt i =Arbeiderforeningen.“ 1 Slut¬

ningen af dette Foredrag findes i Korthed anført

de Forsog, der nu for Tiden anstilles 1 Frankrig

og gaae ud paa at bygge et Lustskib, som kan

bevæges igiennem Luften i en hvilkensomhelst Ret¬

ning, uafhængig af Vind og Ven, og det er til¬

føiet, at denne Opgave alligøvel ikke endnu paa

nogen Maade kan betragtes som løst, at vi paa

Videnskabens og Iudustriens nærværende Siandpunkt

ikke vilde være istand til at løse den, men at det

dog kan er techniske Vanskeligheder, som stille

øig i Veien for dens Løsning, saa at denne ikke

ligefrom kunde henregnes til Umulighedernes Kate¬

gori. Da hint Foredrag blev holdt, saavelsom se¬

nere, da det blev nedskrevet og afgivet til Tryk¬

ken, havde jeg kun et tommelig overdladisk Kjend¬

skab til de franske Foraog, der anstilles under

dvn bekjendte Videnskabsmand Babinets Ledelse.

Først efterat Artiklen var trykt, modtog jog (Rerue

des Deux Mondesv for 15de November og forø¬

fandt i denne en Artikel om Luftseilads' af H.

Blerzy, der har havt et langt bedre Kjendskab

. .4 . .* * — — — — 1——

Førere havde viist sig mindre duelige eller helt

uduelige; de bleve ikke desmindre staaende og

spærrede Veien for de yngre og bedre Kræster.

En ny Orgauisation, der var absolut nødvendig

udsattes fra Aar til Aar og er endnu ikke til¬

veiebragt. Paa den anden Side gjorde Theorien

sig oste ensidig gjældende; Høiskolens Skole¬

kundskab bevarede sin utilbørlige Forret fremfor

den praktiske Dygtighed; Leilighederne til at

erhverve en udvidet Erfaring og Indsigt i de

store Krige paa Krim og i lialien forsømtes

næsten ganske. Endelig tilveiebragte en Com¬

mission, hvori nogle af de bedste Kræfter, vi

havde samledes, i 1867 en Fæstningsplan; men

uagtet Oveiret fra Tydskland da alt var begyndt

at trække op igjen, blev Penge og Omhu dog

først anvendt paa de kjøbenhavnske Søforter.

Det var jørst i 1861, at der under de da truende

Krigsudsigter blev taget fat paa den af Com¬

missionen foreslaaede Befæstning at Dannevirke¬

liniøn. Naar nu en militair Forfatter i =B. T.

for iaftes vil kaste Skylden for, at dénne ikke

har været luldført før denne Vinter, paa Rigs¬

raadets Sparsomhed, saa troe vi, at han gjør

dette Uret. Krigsbestyrelsen har gelv Ansvaret

for, at der ikke blev begyndt før, og at der ikke

til de nye Forsog end jeg, men iøvrigt kommer

til netop det samme Resustat. Artiklen er delt i

10 Afsnit, af hvilke det første omhandler Luftsei

ladsen i Almindelighed og har megen Lighed med

min Artikel i =Maanedsskriftetz, medens det sidste

behandler de nye Forsog. Da dette, som det fore¬

kommer mig, velskrevne, sande og interessante Af¬

snit saaledes kan betragtes som en Fortsættelse af

min Artikel om Luftseiladsen, tager jeg ikke i Be¬

tænkning at benytte en mig af =Fædrelandets= Ud¬

givere velvillig indrømmet Plads til at meddele det

her. J. C. T.)

Hi hæve sig op i Atmosphæren, uden at bæres

af en Ballon (der ikke egner sig til Luftseilads, da

den yder altfor stor Modstand imod Luften), at

stige op og ned, bevæge sig i en hvilkensomhelst

Retning, kæmpe imod Vinden, gjennemskære Luf¬

ten med Kanonkuglens Hurtighed, dette er det

Maal, som de nye Luftskippere have foresat sig at

naae. =Ballonen=, siger man, rer en Hindring for

Seiladsen i Lusten; den er at betragte som en

Bøie, eller i det Høieste som en Tømmerflaade.

At anbringe en Maskine ved en Ballon vilde være

det Samme som at forbinde Bevægeligheden med

det Ubevægelige, eller at udspænde Seilene paa et

Skib, som ligger tilankers. Prøv at binde en Øry

til en Ballon, og den fangne Luftens Konge vil

blive en Bold for Vinden, vil stræbe at trække sin

Kugle med sig, men vil blive bortslæbt af denne

og forgjæves søge at kæmpe sig frem imod den

syageste Luftning. Lusthallonen er bleven en

6.

doen; thi disse Grunde maae enten factisk havevember. Da Udsigterne til Krig rykkede nær¬

foreligget, eller havs kunnet klarlig forudsees,mere, blev en Del af Hæren sammendraget i

ikke blot i Dage, men i Uger og Maaneder.disse Egne, og hvor mange Folk man vilde

Hvorledes disse Grunde end monne lyde, liggerkunue raade over, naar Krigen brød ud, vidste

fra Først til Sidst Mangel paa Overblik og Over¬man forud, med. ns man maatte forudsætte, at

læg for Dagen. Hvad der end nu kan oplysesFjenden altid vilde komme med overlegen Styrke.

af velvilligø og sagkyndige Penne, saa maa2—3 Maaneder før nogen Fjende kom, har

Tilliden til vor militaire Indsigt og Dygtigheddet. Spørgsmaal altsaa stadig ligget for, om og

ved hvad der er foregaaet have faaet et dybthrorledes Stillingen kunde og burde benyttes.

Saar, som kun glimrende Bedrifter ville kunneDer har været overvættes god Tid til at tagø

alle Forholdsregler og til at athjælpe allø læge.

Den anden Hovedaarsag til det umaadeligeMangler, uden saavidt Frosten i Januar lagde

og uudslettelige Indtryk, Begivenheden har gjortHindringer i Veien for Jordarheider. Hvis

paa Nationen, ligger deri, at døn uventet ogman nu, da den tydske Hær, der skulde

pludselig har tilintetgjort en Forestilling, derbesætte Slesvig i Slutningen af Januar, begyndte

hang sammen med dens Væsen fra gammelat samles i Holsten, var kommen til den Over¬

Tid, men i hvilken den dog iønr i de sidstetydning, at de formedelst Frosten manglende

tyve Aar har levet sig saaledes ind, at det nuJordarbeider, en af samme Grund mindre fuld¬

er onhver varmtlølende dansk Mand og Qvinde,stændig Oversvømmelse af høire Fløi og en Del

som om der med en Tang var røvet et Stykke— forøvrigt jo gjennemskaaren —. Is paa Slien

ud af deres Hjerte. Nationale Forestillingørog Dammene foran Bustrup gjorde Stil¬

kunne ligesom private fjerne øig fra Virkelig¬lingen saa usikker, at den i hvert Fald ikke

hedens Grundlag og blive til Fordomme og Ind¬kunde forøvares af de fuldt 45,000 Stridsmænd,

bildninger; men ligefuldt ere de Magter, ligø¬vi kunde besætte den med — hvorfor tog man

fuldt ligger der en Styrke i døm, som kanda ikke øine Forholdsregler, inden Fjenden gik

overvinde øtore Vanskeligheder og skabe nyeover Eideren, hvorfor demonterede man da ikke

Aar siden, at denne Maskine er bleven almindeligHindring, oller, rettere sagt, et falsk Udgangspunkt,

udbredt. Det er let at forklare sig Grunden til,en urigtig Grundvold, ved hvis Benyttelse de lleste

at vor Tids Technikere foretrække Drivskruen forEfterforskere komme ind i et feilt Spor. Luft¬

Skovlhjulene og andre lignende Apparater, thi manhallonen er, som Ordet angiver, et Legeme, der

har erkjendt, at ingen af disse anvende Kraftensvæver eller nlyder i Luften, som en udpustet Blære

paa hensigtsmæssigere Maade end Skruen. Dennevilde flyde paa Søen. 1 dens Sted ville vi skabe

er, med andre Ord, det Bevægelsesmiddel, somet Luftskib, et rigtigt Skib til at seile med

frembringer det største Arbeide af den udvikledeigjennem Lusten, til at hæves op og bevæges ved

Kraft og fremkalder det mindste Tab ved Gnidningen i det indesluttet Krast.

og anden Modstand i Maskinens indre Dele.Enhver kjender Skruen; i Vindmollen, i

Mange ville uden Tvivl erindre et Legetøi,Sneglepompen, i Skrueskibenes Propeller virker

Luftskruen (le spiralifere), som i sin Tid vakte megennetop Skruen, denne mægtige Drivfjeder, der gjen¬

Opsigt og bestod af to smaa korslagte Mollevinger,uemtrænger Luften og Vandet paa samme Maade,

hvis Axel blev sat i en hurtig dreiende Bevægelsesom den trænger ind i Træ, ved at tilbagestøde

ved Hjælp af en Snor, anbragt i et løst Haand¬den Vædske øller Luft, som modsætter sig dens

fang. Vingerne bleve lagte horizontalt med Axlenfremskridende Bevægelse. Vandet er øiensyulig

over el udskaaret Kors i Haandfanget, Snoren Vik¬meget let bevægeligt, og Lufien er det i endnu

ledes om Axlen, og ved et rask Ryk i Snoren sal¬høiere Grad; dog ville Skruens Flader, naar der

les Vingerne i Bevægelse, saaledes al de dreiedekun gives den en tilstrækkelig hurtig Omdreining,

sig meget hurtig rundt. Medens man beholdt Skaf¬nok heri finde el Støttepunkt, en Modstandskraft,

let i Haanden, hævede Vingerne, Luftskruen medligesaavel som i de massive Legemer. Drivskruen

Axlen, sig lige i Veiret, og holdt sig der saa længehar været kjendt allerede i Oldtiden. Archimedes¬

de dreiede rundt: men efterhaanden døde KraftenSEruen er en Drivskrue, der, ligesaavel som Løfte¬

hen, og Apparatet faldt ned. Naar man nu iste¬slangen, vilde kunne bevæge Verden, naar der kun

detfor korte Vinger tager nogle med tilstrækkeligkunde tilveiebringes et Støttepunkt, som ydede til¬

Spredning, og naar man, istedetfor at meddele denstrækkelig Modstand. Allerede i Aaret 1752 fore¬

Bevægelsen, i el kort Øieblik, vedbliver at holde denslog Bernouilli at anvende den til Fremdrivning af

i Virksomhed, idet man lader en Dampmaskine,Skibe, en for tidlig udviklet Tanke, der først et

som snurrer Vingerne rundt, følge op med dem iAarhundrede efler skulde bære Frugt. Omtrent paa

Lusien: da har man det Luftskib, den Heli¬samme Tid bragte Eulor Sneglepompen eller det

Coptére, som Dhrr. de Ponton d’Amécourt oghorizontale Vandhjul, der ligeledes er en Skrue, i

de la Londelle nylig have fremsat som en uføil¬Anvendelse; dog er det neppe mere end tredive



Virkeligheder. Derfor er det farligt at stille sig

i Kamp mod slige Forestillinger: den, der saa¬

rer dem, kommer let til at undgjælde derfor

og har man først kjælet for dem, har man først

fra alle Sider paatrykt dem Præget af Virkelig¬

hed og Sandhed, saa er det næsten umuligt at

forgribe sig paa dem uden at vælte Fordær

velse over sit Hoved. Hvilken Betydning har

nu ikke Dannevirke Thyras Vold, Danmarks

tusindaarige Grændseværn, havt i Nationens Fo¬

stilling? Maaskee have de Minder, der knyttede

sig dertil, havt en fristende og forførende Ind¬

flydelse paa de Mænd, der besluttede dette

Værns Istandsættelse, og siden lode denne udføre,

det vide vi ikke: men i hvert Fald var den

Tanke, at det var Dannevirke, der skulde for¬

gvares ikke mindre tilfredsstillende og betryg¬

gende for Folket, end den maa have været op¬

muntrende og begeistrende for Hæren. Heller

ikke tvivler nogen Mand her om, at denne, trods

gin Udmattelse, med den bittreste Smerte har

forladt hin Stilling; man behøvede ikke at for¬

tælle os, at udmærkede Ofsicierer, ellers rolige,

sindige, koldblodige Mænd med Taarer i Dinene

have bedt om at blive: at første Regiment,

Kjøbenhavns livlige Ungdom, med sin tappre Chef

i Spidsen, skal have negtet at gaae bort, og

kun har ladet øig bevæge dertil ved at faae Lov

til at dække Tilbagetoget; man behøvede ikke

at have 8eet flere af de her i Byen værende

Officierer, der skulde have vigaaet med Trop¬

per den Morgen, Tidenden kom, tænderskærende

hugge deres Sabler i Stenbroen — for at vide,

hvorledeg den tænkende og følende Del af Hæ¬

ren — og det er Gudskeelov den største — har

været tilmode ved at gaae tilbage. Det er en

stor Letsindighed, der er begaaet ved at be¬

fæste Dannevirke, en endnu større, ved at op¬

stille Hæren derpaa, naar det ikke var Alvor at

forsvare den. Det vilde næsten ikke være ti

at forstaae, at de høie Herrer i Krigsraadet

kunde taget deres næsten enstemmige Beslut¬

ning, dersom dø havde været gjennemtrængte

af Nationens Aand, dersom de i hint Dieblik

havde rigtig vidst, hvad det var de gjorde. Men

—
og det er Krigsministerens og den forrige

Regerings Ansvar — at en saadan Beslutning

har kunnet tages, lader øig saare let forklare.

naar man i Spidsen for en national Hær, hvor

dansk Trofasthed og Varme skulde erstatte

baade Øvelse og Talrighed, havde stillet Mænd,

som staae udenfor Nationens Liv og Følel¬

ger, som tildels ere fremmede (Holstenere)

tildels gamlø eller i forældede Anskuelger for¬

stenede Mænd. Det er slaaende, at den Ene,

som i Krigsraadet stemte Nei, almindelig siges

at være den nuv ueral Lüttic.ude Overg

Leve Hæren= og Barfod =Leve Konge, Fri¬deiligst Vang og Vænger, ikke møre kan lyde

hed og Fædrelande.fra danske Læber, uden at vække Skam og

Conseilsprøsidenten gjorde derøfter
Harme — det er nok, til at betegne denne Be¬

Thinget nogle Meddelelser. Først bemærkede

givenheds Betydning for Nationen.
han, at naar man havde sagt, at det var ham,

der havde tilraadet Borgemester Jørgensen i

Forslag til Hilsen til den danske— Slesvig at reise bort om Onsdagen, og naar

Hær indbragt i Foskethinget af F Barfod, A. man deraf havde villet drage den Slutning, at

Hage, J. A. Hansen, Høgsbro, H. H. Kay. nan skulde vidst allerede dengang, at Dan¬

8er og Krogh: nevirkestillingen skulde rømmes, saa var det

=Dannevirke er opgivetl Den danske Rigs¬ aldeles ikke ham men Amtmanden i Slesvig.

dag er bleven overrasket og bedrøvet ved denne der havde rettet Opfordringen til Jørgensen af

Efterretning; men Rigsdagens Fortrestning til Frem¬ Omsorg for dennes personlige Sikkerhed. Der¬

tiden er ikke bleven svækket; og Hærens vil heller aæst erklærede han, at den saa ilde bedømte Pro¬

ikke være det. clamation hverken var undertegnet af Kongen eller

Den danske Hær maatte uden Sværdslag for¬ zontrasigneret af ham. Det Hele beroede paa en

lade Holsten, udsat for Fjendens og Befolkningens Nisforstaaelse af Krigsministeriet. En i Slutningen

IIaan, men den vedligcholdt under Tilbagelogel af Conseilspræsidentens Tale fremkommen Bø¬

fuldstændig Orden og værdig Ro. Paa sjelte Uge skyldning mod dem, der vare den offenlige Me¬

maatte den dernæst taale Kulde, Strabadser og nings Ledere, for Partilidenskab, fremkaldte en

Savn, men den blev dog sig sclv lig, og imedesaae meget heftig personlig Forhandling mellem denne

Kampens Dag med Længsel. Kainpen begyndte og Bille, hvilken Sidste paa Pressens Vegne

og i de Tsæsninger, som forefaldt, gjorde En¬ nedlagde en bestemt Protest.

hver sin Pligt og gik med freidigt Mod i II¬

den. — Det danske Folkething takker den dan¬ Der kommer nu flere interessante Med¬

ske Hær delelser fra Krigsekuepladsen gjennem de tydske

Dannevirke er opgivet, men det danske Folke¬
Blade. Kampen ved Mysunde skildres som me¬

thing taber aldrig sin Tillid til den danske Hær, get alvorlig i =Hamb. Nachrichtent: der var

aldrig sin Tillid til sine Sønner og Brødre, det le¬ vel“ oprindelig kun paatænkt en større Recog¬

vende Dannevirke. Hæren level Saasnart Om¬ noscerirg, men der udviklede sig en betydelig

stændighederne tillade det, vIl den atter gaae fremad
Artillerikamp fra Kl. 11 til 45, af 9 preussiske

—
fremad med Gud for Konge og Fædrelandl Vi

Batterier (74 Kanoner) og gjentagen Storm af

stole paa den levende Gud, vi stole paa Folkeaan¬ det preussiske Infanteri, som maatte udholde

den, og vi stole paa vor Hær, over hvilken denne
en frygtelig Hagel af Kartætsker. Batailloner af

Aand svæver. 5 Infanteriregimenter deltoge, det ene tabte

Den danske Rigsdag skal ikke glemme sin Pligt alene 7 Ofsicierer, deraf sin Commandeur, Major

1 saa alvorsfuld en Tid; Folkethinget opfylder en
v. Jena, en Adjudant hos Prinds Friedrich Carl

ringe Del af denne ved at sende Danmarks Riges er skudt, men dog paastaaes det samlede Tal

brave Hær sin broderlige Hilsen lv
kun at have været 120—150 Døde og Saaredel

Den samme Adresse er i Landsthingets Dette angives ogsaa saaledes: 4—5 døde Ofsi¬

Dagsmøde indbragt af Carlsen, Hasle og
gjerer og 20 til 30 døde Menige. Af Fanger

Ploug. toges 5 eller 6, hvoraf de fleste saarede. Af

denne Kamp fik Tydskerne den Overbevisning,

— at de Danskø vilde holde Stand. — I Kampenlgaar standsede Landsthinget 2den

d. 3die havde General Gondrecourts BrigadeBehandling af det lille forelagte Udkast til Lof

med to Regimenter og en Jægerbataillon stor¬indeholdende Forbud mod ved Trykken at offen¬

met Kongshøi, taget 164 Fanger hvoriblandtliggjøre Efterretninger vedkommende Krigen, fol

Lieutenant Lund, og erobret en Kanon, eftarat nedsætte et Udvalg af 7 Medlemmer, som

et tre Gange gjentaget Bajonetangreb og mecvil have at øøge politiske Oplysninger. Dette

et Tab af omtr. 500 Mand, hvoraf 100 DødeUdvalg nedsattes idag og kom til at bestaae af

Oberst Benedeck og mange andre Olticierer erefølgende Medlemmer: Krieger (39 St.). Ploug

saarede, et Compagni af Regimentet Martini er(36), B. Christensen (35), Carlsen (34),

næsten oprevet, og en Major ved samme Regi¬Brix (32), Strøm (23) og Frølund (19).

ment er falden. Det indrømmes ligefrem, at

de Danske kæmpede meget tappert. — Herreds¬
—

I Folkethingets Dagsmøde blev Fol¬

foged Blaunfeldt, der 8iges at have forle¬
kethingets Hilsen til Hæren efter et Par korte

det en preussisk Afdeling til at skyde paa en
Bemærkninger enstemmig vedtaget. Conseils¬

østerrigsk i den Formening, at det var Fjen¬præsidenten erklærede, at det glædede ham.
der, er bundet sørt fra Flækkeby til Rendsborg,at der ikke i denne Hilsen var fremkommet

nogen Bedømmelse af det Rigtige eller Urigtige

(Fra Fyen.) Hr. Redacteurl Har dogi at opgive Dannevirkestillingen. Han billigede

virkelig hverken Kongen eller hans Regeringdesuden Aanden i denne Hilsen, der var fuld¬

et Ord til Folket i en saa alvorsfuld Stund?komment i Overensstemmelse med Regeringent

Er det muligt, at Rogeringen ikke skulde for¬Politik. Endelig udtalte han, at naar Gud skæn¬

staae, at Folket venter et Ord fraoven i eker en bitter Kalk, da forvirres de Svage, men

Liv og Død begynder?PPlige= Hieblik, da enle atærke 8tyrker

Rigsdagens =Pression= efterhaanden er bragt

— ligeoverfor de Fremmede,til at øige? Og

for Europa for Historien — er det der lige¬

gyldigt, om man i et saadant Gieblik tier eller

aler7 om man vedkjender sig 8it Stade og øit

Maal, eller — vedkjender sig, at man intet har

men vil =afvente Begivenhederne= og saa 8ee

til, hvad man kan bringe ud deraf? — Maaskee

er dette efintø, maaskee er det forsigtigst at

tie, saa fortaler man sig ikke: maaskee er det

kløgtigst at vente, at passe Leiligheden og tage

Tingen, som den kan falde. Men Folket for¬

staaer sig ikke paa det sine Spil: Folket lider

ikke dette listende hemmelighedsfulde Væsen.

Lad Diplomatien gaae sin skjulte Gang; Hoved¬

sagen Folkets Livssag, maa dog ligge

aaben og klar. Hvad der nu foregaaer ved vor

øydlige Grændse — er det fra Fjendens Side

ærlig og hæderlig Føide eller er det Overfald

paa sagesløs Mand, ja et af de troløseste og

skammeligste Overfald, som de nyere Tiders

Historie har at opvise? Er Slesvig knyttet til

Danmark ved Loudonprotokollen og den ny¬

Thronfølgelov, eller ved Rigets gamle Ret, som

en uadskillelig Del af Danmarks Rige, hvem der

saa end beklæder Thronen herinde? Hvad der

nu kæmpes for, er det dynastiskø Interesser,

eller er det Landets Ret, ja Rigets Tilværelse?

Hvad Folket mener om disse Ting, er ikke tvivl¬

somt. Men er det Samme ogsaa Kongens og

Regeringens Mening7 I saa Fald — lad den

udtale detl lad den reise sit og Folkets Ban¬

neri lad den komme frem med Ördet.
ikke et stortalende og skrydende Ord, gom vis¬

gelig ikke falder i det danske Folks Smag, men

et klart og mandigt Ord som kan give

Gjenlyd i Folkets Bryst, og hvorom danske

Mænd kunne samle sig med Glæde og med For¬

røstning. Veed man, hvad man vil, saa lad

det høres i Landetl Der er Tid til at tie, og

der er Tid til at tale.

— Intet kunde være mere opmuntrende

Intøt mere glædeligt — hvis Tiden var til over¬

hovedet at føle Glæde — end at læse om den

Henrykkelse hvormed vort øvenske Broderfolk

har modtaget Esterretningerne om de Danskes

første seirrige Kamp ved Mysunde, og da det

svenske Folk nyder den store Lykke, at

enhver smuk Følelse som rører sig i Folket.

ogsaa bringer Kongens Hjerte til at banke,

saa er det natorligt, at Hs. Maj. Kong Carl,

gtaaer forrest blandi dem, der gav denne Folelse

Udtryk.

Faa bleve saa glade som Kongone skriver

Stockholmscorrespondenten til = S. & H. Tidn.v, aved

Efterretningen om Danskernes Seir ved Mysunder

Med den naturlige og naive Følelse, som ofte brin¬

ger et Menneske til at ville omfavne hele Verden

ved Modtagelsen af et stort Glædesbudskab, bød

Kongen, da han havde faaet Telegraphefterretningen

næsten Alle, som kom op paa Slottet, til Middag

hos sig, og saasnart Taflet var sat, reiste Hs. Ma¬

jestæt sig og udbragte en Skaal for de Danskes

første Seir.
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stille Hæren derpaa, naar det ikke var Alvor at

forsvare den. Det vilde næsten ikke være til

at forstaae, at de høie Herrer i Krigsraadet

kunde taget deres næsten enstemmige Beslut¬

ning, dersom de havde været gjennemtrængte

af Nationens Aand, dersom de i hint Dieblik

havde rigtig vidst, hvad det var de gjorde. Mer

og det er Krigsministerens og den forrige
—

Regerings Ansvar — at en saadan Beslutning

har kunnet tages, lader øig øaare let forklare,

naar man i Spidsen for en national Hær, hvor

dansk Trofasthed og Varme skulde erstatte

baade Øvelse og Talrighed, havde stillet Mænd,

som staae udenfor Nationens Liv og Følel¬

ger, som tildels ere fremmede (Holstenere)

tildels gamle eller i forældede Anskuelser for¬

stenede Mænd. Det er slaaende, at den Ene,

som i Krigsraadet stemte Nei, almindelig siges

at være den nuværende Overgeneral Lüttichau.

thi han er en Mand med gammelt dansk

Blod og et stolt dansk Hjerte — hvad de andre

Herrer noppe have kunnet raade over. Det

er nu skeet — og hvilken Mængde af dyrebare

Minder og hellige Tanker har ikke hin Nat

bortblæst? At Thyra Dannebods Vise, vor ældste

kjæreste og skjønneste Nationalsang, =Danmark

barlig Løsning af den store Opgave, at kunne seile

Luften

Er denne Ide nu endogsaa meget simpel, saa

medfører den praktiske Udførelse dog nogle Van¬

skeligheder, som ere lette at forstaae. Skrue¬

vingerne ere satte i en heldende Stilling og støde

altsaa skraat imod Luften, hvorved der frembringes

en dobbelt Bevægelse, nemlig en lodret nedenfra

opester, hvilken er den nyttige Krast, og en hori¬

zontal, der drejer sig omkring Axlen. Denne sid¬

ste Bevægelse, eller den Kraft, som medgaaer for

at frembringe den, er den Del af den udviklede

Kraft, som gaaer tabt ved dette Apparat; og det

bliver ikke alene en tabt Kraft, men endydermere

en Bestræbelse, som maa overvindes, efterdi der

ellers vilde dreie Luftskibet rundt som en Top.

Midlet herimod er meget simpelt: det bestaaer kun

i, at man anvender lo Skruer eller Vingepar, iste¬

detfor een, stiller den ene over den anden paa

samme Axel og lader dem dreie sig rundt i mod¬

satte Retninger, den ene fra Høire til Venstre, den

anden fra Venstre til Høire. Ved denne Indretning

frembringes der to horizontale, omdreiende Bevæ¬

gelser, der gjensidig ophæve hinanden, og en fælles

Bevægelse nedenfra opad, som bringer Skibet til

at hæve sig op over Jorden. Dette er imidler¬

tid ikke endnu tilstrækkeligt, thi de to Skruer, der

dreies om lodrette Axler, ville kun tjene til af

fremkalde en lodret Bevægelse: der maa anbringes

endnu en tredie Skrue, hvis Axel ligger horizontalt

og som kommer til at spille den samme Rolle som

Drivskruen i Dampskibene, nemlig at frembringe

*

Behandling af det lille forelagte Udkast til Lov

indeholdende Forbud mod ved Trykken at offen¬

liggjøre Efterretninger vedkommende Krigen, for

at nedsætte et Udvalg af 7 Medlemmer, som

vil have at øøge politiske Oplysninger. Dette

Udvalg nedsattes idag og kom til at bestaae af

følgende Medlemmer: Krieger (39 St.). Ploug

(36), B. Christensen (35), Carlsen (34),

Brix (32), Strøm (23) og Frølund (19).

— I Folkethingets Dagsmøde blev Fol¬

kethingets Hilsen til Hæren efter et Par korte

Bemærkninger enstemmig vedtaget. Conseils¬

præsidenten erklærede, at det glædede ham,

at der ikke i denne Hilsen var fremkommet

nogen Bedømmelse af det Rigtige eller Urigtige

i at opgive Dannevirkestillingen. Han billigede

desuden Aanden i denne Hilsen, der var fuld¬

komment i Overensstemmelse med Regeringens

Politik. Endelig udtalte han, at naar Gud skæn¬

ker en bitter Kalk, da forvirres de Svage, men

de øtærke Mænd styrkes til at staae fast. lige¬

som af en ædel Vin. Dette gav H. Hage An¬

ledning til at udtale, at, dersom Sorgen har

været dyb og overvældende, og dersom der er

faldet noget overilet Ord, saa maa man agte

denne dybe Sorg og ikke sige, at det er en 8y¬

gelig Stemning (kraftige Hør). Den saaledes

vedtagne =Hilsen= bliver nu telegrapheret til

Overcommandoen. Tscherning udbragte et

en Bevægelse i horizontal Retning. Dog vilde man

kunne undvære den tredie Skrue, naar Luftskippe¬

ren kunde blive istand til at give de to første

Skruers Axel en hvilkensomhelst Helding til en a

Siderne, thi Skibet vilde bestandig skride frem 1

en Reining, som svarede til Skrueaxlens Stilling*):

Er Axlen stillet lodret, da stiger man lodret op:

helder den imod Horizonten, da skrider man frem

iskraa Retning ligesom et Skib under Krydsning

For nu at danne sig en klar Forestilling on

det hele Luftskib, kan man tænke sig en hul Træ¬

skal som et Stykke af en Kugleflade, i hvis Midte

der er stillet en lodret Mast, der tjener til Axel for

de to Hovedskruer. Bevægelsesmaskinen, formo¬

denlig en Dampmaskine, er opstillet ved Foden af

Masten saaledes, at Maskinmesteren er istaud til

at haandtere den; rundt omkring. Baaden er der

en Balcon og et lukket Rækværk med Ruder, for

at beskytte Besætningen mod Lufttrykket, der vil

være meget betydeligt under Baadens hurtige Be¬

vægelse paa en af Siderne findes Roret eller Skruen

med den horizontale Axel, der tildeler Baaden den

fremadskridende Bevægelse, paa Mastetoppen, oven¬

over Skruevingerne, er der anbragt en sammen¬

slaaet Faldskærm, der aabner sig af sig selv, naar

Baaden begynder at dale ned, og ovenover denne

igjen vaier Vimplen med de nationale Farver. fly.

vende for Vinden.

Det vil let indsees, at denne Maskine ikke vil

være saa vanskelig at styre som en Ballon: den

) Dog under fornødent Hensyn til Tyngden. 0 A.

d. 3die havde General Gondrecourts Brigade

med to Regimenter og en Jægerbataillon stor¬

met Kongshøi, taget 164 Fanger, hvoriblandt

Lieutenant Lund, og erobret en Kanon, eftar

et tre Gange gjentaget Bajonetangreb og med

et Tab af omtr. 500 Mand, hvoraf 100 Døde.

Oberst Benedeck og mange andre Olticierer ere

saarede: et Compagni af Regimentet Martini er

næsten oprevet, og en Major ved samme Regi¬

ment er falden. Det indrømmes ligefrem at

de Danske kæmpede meget tappert. — Herreds¬

foged Blaunfeldt, der siges at have forle¬

det en preussisk Afdeling til at skyde paa en

østerrigsk i den Formening, at det var Fjen¬

der, er bundet ført fra Flækkeby til Rendsborg,

— (Fra Fyen.) Hr. Redacteurl Har dog

virkelig hverken Kongen eller hans Regering

et Ord til Folket i en saa alvorsfuld Stund?

Er det muligt, at Rogeringen ikke skulde for¬

staae, at Folket venter et Ord fraoven i el

Hieblik, da en Kamp paa Liv og Død begynder?

Kan man være blind for, at Folket ligefrem

trænger til at vide, om det er i Samstem¬

ning med gin Konge i Opfattelsen at Situationen

og af Kampens Formaal? Er det Ret at hen¬

vise Folket til svævende Vitringer og forblom¬

mede Antydninger i Rigsdagstaler, og at for¬

lange, at det skal nøies med at gjøre uvisse

Slutninger fra hvad Regeringens Organ under

har kun en ringe Overflade og yder ikke nogen

stor Modstand mod Luften. En forholdsvis ringe

Kraft vil være tilstrækkelig til at give den en hur¬

tig fremadskridende Bevægelse, f. Ex. 10 til 15

Mil i Timen. Skal Luftskibet frem i Retning af

Vinden, vil denne forøge dets Hurtighed; gaaer det

imod Vinden, da bliver Hastigheden derimod for¬

mindsket men naar der kun ikke blæser en me¬

get heftig Orkan, vil det dog kunne skride frem

endogsaa i denne Retning.

Forsaavidt er Tanken altsaa rigtig og Theorien

uimodsigelig correct; thi naar Vingerne kun ere

tilstrækkelig store og de snurres rundt med den

fornødne Hastighed, vil Ingen kunne negte, at de

hele Apparat maa stige op i Lusten og holde sig

svævende der. Der er vel hertil anført nogle Be¬

mærkninger. Vingerne, siger man, som snurre

rundt med en saa overordenl g Hastighed, ville

blive grebne af en betydelig Centrifugalbestræbelse.

hvorved de udsættes for at løsrive sig fra Axlen

og blive slyngede bort fra Skibet; men hertil sva¬

rer Oplinderen, at, naar Skrueffaderne kun gjøres

tilstrækkelig store, behøve Omdreiningerne ikke af

være hurtigere end ved en almindelig Maskine.

Desuden beroer Vingernes Styrke paa deres Form

og Beskasfenhed. Høiere oppe i Almosphæren, si¬

ger man fremdeles, er Luften tyndere og yder imod

Vingernes Overflade en Modstand, som kun er en

Trediedel øller en Fjerdedel af den, der frembrin

ges i Luftlagene nærmere ved Jorden, saa at der

udfordres en langt større Kraft for at holde Baa¬

den svævende men dette gjør ikke Noget til Sa¬
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hovedet at føle Glæde — end at læse om den

Henrykkelse hvormed vort øvenske Broderfolk

har modtaget Esterretningerne om de Danskes

første seirrige Kamp ved Mysunde, og da det

gvenske Folk nyder den store Lykke, at

enhver smuk Folelse, som rører sig i Folket.

ogsaa bringer Kongens Hjerte til at banke,

saa er det natarligt, at Hs. Maj. Kong Carl.

staaer forrest blandt dem, der gav denne Folelse

Udtryk.

Faa bleve saa glade som Kongen= skriver

Stockholmscorrespondenten til 2S. & H. Tidn.v, aved

Efterretningen om Danskernes Seir ved Mysunder

Med den naturlige og naive Følelse, som ofte brin¬

ger et Menneske til at ville omfavne hele Verden

ved Modtagelsen af et stort Glædesbudskab, bød

Kongen, da han havde faaet Telegraphefterretningen

næsten Alle, som kom op paa Slottet, til Middag

hos sig, og saasnart Taflet var sat, reiste Hs. Ma¬

jestæt sig og udbragte en Skaal for de Danskes

første Seir.

— En norsk Søofficier, som i Vinter op¬

holder sig her i Byen ved Navn Gade har ef¬

ter Forlydende søgt Tilladelse til at gaae i dansk

Tjeneste. — Baron J. Rosenkraniz, der som

Frivillig deltog i alle tre Felltog 1848—50 og

fik Dannebrogsmændenes Hæderstegn for sin

Tapperhed, har, uagtet han for nogle Aar slden

gen, da Luftskibet ikke er beregnet til Seilads i de

høiere Regioner det skal kun seile mellem Jorden

og Skyerne (inter utrumque volat), netop høit nok

for at gaae fri af Træerne, Husene, Taarnene og

Bjergene, og falder dets Vei langs med en Flod,

da følger det langs ad Dalen, denne af Naturen

selv udgravede Hulvei. Det maa indrommes, at

disse Indvendinger ere af underordnet Betydning:

det er ikke heri, at Vanskeligheden ligger. Nei.

denne har alene sin Rod i Bevægekrasten, som jo

rigtignok er den, der skal give Maskinen Liv.

Ivor moderne Industri vilde det være et

Fremskridt af uberegnelig Betydning, om man kunde

blire island til at samle paa et bøqvemt Sted de

Kræfter, som Naturen i saa rigeligt Maal har stillet

til Menneskets Raadighed. Hvisket Gode vilde det

ikke være, om man om Dagen kunde opsamle Lys

til Brug om Natten, eller om Sommøren opsamle

og henstuve Varme, ligesom man gjemmer Somme¬

rens Korn til Vinterens Brug, om man kunde op

lægge noget af Tordenskyernes overdlødige Elektri¬

citet, for at bruge den efter sin Beqvemmelighed,

berøve Stormen noget af dens Heftighed, Vand¬

faldet noget af dels Kraft, for senere at forbruge

de opsamlede Kræfter til Udførelse af Arbbide i

Stedet for de complicerede Maskiner, vi i denue

Hensigt have indførtl Lys, Varme, Krast og Elek¬

tricitet maae vi, naar vi ville drage os disse Na¬

urkræfter til Nytte, bruge i det Øieblik og pag

det Sted, hvor deleveres os, og skulle vi til andre

Tider og Steder behøve dem, da maae vi fremkalde

dem ved Hjælp, af vort Arbeide. Pog vil det ikke



bdgist? Ja, man har sagt, at denne Skole var enhar kjøbt en større Eiendom i Thy, atter meldt

Normalskole. Men behøver man en Normalskolesig til Tjeneste ved Armeen.

—— for den humanistiske Undervisning, der er saa

gammel, behøvede man rigtignok først og fremmestJ. L. Runeberg er bedret saa vidt, at

en Normalskole for den realistiske Undervisning,han kan sidde oppe, men Taleevnen er vedvarende

der endnu er saa ny og famlende. Man har og¬ringe.

saa sagt, at mange ubemidlede Børn her i Byen—— *— ———
have i den faaet fri Undervisning, men det er kun

undtagelsesvis, da Skolen i det Hele taget kanBigsdagen.

kaldes en Skole for Embedsmænds Børn. NaarFolkethingets Caarsmede. Valg af

3 Medlemmer til et Udvalg angaaende Udkast Ankjær forrige Aar udtalte, at, naar man nedlagde

til Lov om Pension for forhenværende In¬ Metropolitanskolen, man da ogsaa burde nedlægge

specteur ved Straffeanstalten i Viborg, de øvrige lærde Skoler i Landet, saa er der den

slore Forskjel, at der her i Byen findes flere dyg¬Rosenfalk. Ved første Valg bleve kun valgte 2.

tige private lærde Skoler men at der omkring iTscherning (54 af 58) o8 R. Jensen (32).

Landet kun findes een lærd Skole høiest i hvertDerefter havde Bendsen 27, Schytte 22 og HA

Amt. Vilde man nu nedlægge Provindsskolerne.Hansen 11. Ved Omvalg valgtes derpaa Bendsen

vilde jo hele den lærde Undervisning døe hen, men(46 St. af 59).
her i Byen vil den blomstre lige saa godt somValg af 3 Medlemmer til et Udvalg an¬

nu. — Klein kan paa ingen Maade billige For¬gaaende Udkast til Lov om Tillægspension for
slaget. Metropolitanskolen ansees med Rette forElin Thorstensen, Enke efter Landphysicus paa

at være en af Landets bedste Skoler. Der har iIsland Th. Valgte bleve ved første Valg kun 2.

de senere Aar været en stærk Søgning, saa stærk,Tscherning (46 af 60 St.), Bendsen (38).

at der har meldt sig 3 à 4 Gange saa mangeDerester havde R. Jensen 21. J. A. Hansen 18.

Disciple, som der kunde optages. Hvorfor skalWinther I4 og Fischer 13. Ved Omvalg valgtes

man da nu gribe dræbende ind i et Liv der erJ. A. Hansen (34 af 62). Derefler havde Win¬

saa frodigt? Beviset herfor paaligger Forslagsstil¬ther 14 og R. Jønsen 13.

lerne. Forøvrigt troer han ikke, at Forslaget er2den Behandling af Forslag til Lov om Til¬

fremkommet af Had til edet lærde Væveriv, somlæg til Loven af 2den Mai 1855 om For¬

man jo siger (Tscherniug: Hør l). Med Hensynandring i Skoletvangen. P. Olsen moti¬

til Tilskuddet, da er det ikke større end det, manverer det af ham stillede Endringsforslag til § 1.

giver til de andre lærde Skoler. Rimestads Argu¬der gaaer ud paa, at af de Børn, der ikke søge

mentation angaaende de mange Disciple, der kunneden offenlige Skole, og som ifølge Lov af 2den

undervises for de Penge der kunne spares, kanMai 1855 møde i Districtels Skole for at prøves

han aldeles ikke forstaae. Vedtager man dette For¬ved Examen, skulle de, der ikke ønskes opdragne

slag, gaae c. 70 Disciple glip af den trie Under¬i Folkekirkens Lære, være aldeles fritagne for at

visning, de nu have. Endelig tildeler han Stats¬overhøres i Religionskundskaber, Bibelhistorie der¬

skolerne en overordenlig Ros i Sammenligning medunder indbefattet. Han har derunder stillet 7

de private paa Grund af de bedre Lærekræfter ogmindre Forslag. L. C. Larsen har til Olsens

den bedre Control. — C. V. Rimestad: NaarEndringsforslag stillet det Underændringsforslag, at

Klein har talt om den store Søgning, er det vir¬der i Stedet for =De Børnv i Begyndelsen kommer

kelig intet Under, thi naar et Barn har værettil at staae eDe til Folkekirken henhørende Børn.

et Aar i Skolen, kan det faae Moderation iR. Jensen takker P. Olsen i Religionsfrihe¬—

Betalingen, har det været der i 2 Aar, kandens Navn paa Grund af det af denne stillede

det faae fri Skolegang, og senere kan det faaeEndringsforslag og udtaler sig derpaa vidtlostigere

Penge til i Form af Stipendier. Han (Rimestad)mod L. C. Larsen. — Undervisningsmini¬

nærer virkelig intet Had til Metropolitanskolen, somsteren bemærker, at Lovens Indhold er blevet

Klein syntes at forudsætte. Hvorfor skulde hanvæsenlig forandret ved Olsens Endringsforslag. For

vel hade den ? Nei, han vil kun have den nedlagtangik Forslaget kun Friskolerne, men nu vil det

paa Grund af det store Pengetab. Naar man talerkomme til at berøre Forhold, der skulle ordnes
om Controllen, maa han bemærke, at den bedsteved en Dissenterlov. Han maa derfor anbefale det

Control er Concurrencen og ikke Statens Tilsyn.af L. C. Larsen stillede Underændringsforslag. Efter

Man kan ligesaa godt faae gode Lærere ved privatenogle Bemærkninger af R. Jensen, P. Olsen og

Skoler som ved de offenlige, og det er ikke Til¬Ministeren skredes der til Afslemning. — L. C.

fældet, al de private Skolebestyrere betale daarli¬Larsens Underændringsforslag vedtoges med 52

gere end Statsskolerne. Nei, Sagen er den, at deSt. mod 2. P. Olsens Endringsforslag ændret

private Skoler betale dygtige Lærere godt, men atved L. C. Larsens Forslag vedtoges enst. med 58

Staten lønner de dyglige og udygtige Lærere ligeSt. Lovens Overgang til 3die Behandling redtoges

Klein og C. V. Ri¬godt (Tscherning: Hørl). —enst. med 55 St.

mestad voxle el Par stærke personlige Bemærk:1ste Behandling af Forslag til Lov om Ned¬

— Undervisningsministeron kanninger.læggelsen af Metrropolitanskolen. C. V.

ikke see borl fra det almindelige Princip, som be¬Rimeslad minder om, at ct lignende Forslag blev

røres ved Forslaget om denne ene Skoles Nedlæg¬indbragl i Thinget i forrige Samling, og at der

gelse. Naar man siger, at denne Skole skal ned¬blev nedsat el ldvalg desangaaende. Siden 1857

lægges, fordi der nu her i Byen er private Skoler,har Metropolitanskolen havt en Underbalanee at

odens on Discipel i i saa slempler man med det Samme de ovrige Stats¬13,000 Rdl. om Aarel o8

vendt sig imod denne ene Skole? Det er særdeles

heldigt, at der er en Skole, der staaer høit

over alle Fluctuationer af Tidsaand og Foræl¬

4res Krav, der hjemsøge de private Skoler. Me¬

tropolitanskolens Undervisning har altid baaret Præg

af Sikkerhed og Grundighed under forskjellige

Hvorfor skulde Hovedsta¬Tidsomstændigheder.

deh miste sin Normalskole, naar den staaer høit

over alle andre Skoler. Den er et Mønster og skal

Fære det for de øvrige Skoler. Derfor seer han

ingen Grund til alene af  oekonomiske Hensyn at

nedlægge Skolen. — Tscherning beklager, al

Ainisteren tager sig det saa let med Hensyn tildet

Jekonomiske. Det er godt, at vi veed det, saa

kunne vi passe bedre paa ved de forskjellige Po¬

ster paa hans Budget. Naar en Mand ikke kan

betale sine Vexler, gaaer han fallit, og kan en

Skole ikke bestaae, saa skal den nedlægges. Naar

Ministoren sagde, at det at nedlægge denne Skole,

Kun var en Begyndelse til at nedlægge de andre,

Saa er det vel hans (Tschernings) Mening, men in¬

genlunde flere af de andre Forslagsstilleres. De

have tvertimod ment, at man vilde bøde paa deres

Underbalance og skafse dem et længere Liv, ved at

nedlægge Metropolitanskolen. løvrigt har Ministeren

mere opfattet de lærde Skoler som Forgørgelses¬

anstalter for Lærere, end Anstalter, hvor Børn kunde

faae en nyttig Undervisning. Hvis Ministeren vil

have en Normalskole, da har han j0 Midler til at

faae en saadan i Sorø. — C. V. Rimestad:

Naar Ministeren klager over, at det at nedlægge

Metropolitanskoldn, er at begynde et Stormløb imod

de lærde Skoler, da vil han erindre Ministeren om,

at det er Regeringen selv, der har begyndt med at

nedlægge lærde Skoler. Desuden vil han minde

Ministeren om, at dengang de lærde Skoler sknlde

have en ny Undervisningsplan, tog man Schemael

for Undervisningen fra de private Skoler i Kjøben¬

havn. —Udkastet gik derpaa over til 2den Behdl.

med 50 St. mod 4 (C. M. Jespersen, Bille, Fenger

og Brun). — Mødet hævet Kl. 42.

— *— —

II. Forbindelse med vor tidligere Anmodning

om Tilsending af Linned og Charpi til de Saa¬

redes og Syges Pleie, tillade vi os at opfordre

vore Medborgere til at yde Bidrag af Krølhaar

eller Penge til disse, da vi udtrykkelig ere an¬

modede om at tilveiebringe Rullepuder, hvortil

S rdeleshed haves Trang.

Fru David, Fru Henrichsen,

Dronningenstverg. 7. Vimmelsk. 43, 2. Sal.

Fru Larsøn, Fru Moltke,
Fiolstræde 28.Nørregade 21.

Fortegnelse over Saarede,

der indkom i Dragonhospitalet i Slesvig d. 3die Febr

6te Drag.=Reg., 2den Esk., Nr. 55 Navn?

Skud gjennem begge Kinder, Brud af Overkjæben.

11te Inf.=Reg.: 3die Comp., Menig Nielsen,

Skudsaar i Underlivet, haardt; 5te Comp., 514, Menig

Christensen, Skudsaar gjennem venstre Laar; 5te

Comp., 38 Menig Helm, Tab af 2 Fingre paa

p., 157, Menig Andersen,venstre Haand; 1ste Cor

saar gjennem høire Laar; 5te Comp., 10, Menig

Sørensen, Skudsaar i Hosten; 5te Comp., 60,

Menig Petersen, Streifskud; 5te Comp., 2, Ser¬

geant Wassmann, Skudsaar i Læggen, let.

9de Inf.=Reg.: 2det Comp., 469, Menig Jen¬

sen, Skudsaar gjennem venstre Arm; 2det Comp.,

410, Menig Jensen, Tab af yderste Led af venstre

Pegefinger; 4de Comp., 308 Menig Thomsen,

Skudsaar i høire Haand; 1ste Comp., 54, Menig

Jacobsen, Skudsaar i venstre Arm, let; 6te Comp.,

470, Menig Poulsen, Streifskud i venstre Skulder; 2del

Comp., 8. Corporal Justesen, Streifskud af høire

Ben; 2det Comp., 268, Undercorporal Lausen,

Streifskud i Tindingen; 2det Comp., 369, Menig

Nielsen, Skudsaar igjennem høire Laar; 2det Comp.,

177, Menig Hansen, Skudsaar i Hovedet, let; 6te

Comp., 357, Menig Madsen, Skudsaar i venstre

Arm; 8de Comp., 71, Menig Nielsen, Skudsaar i

høire Fod; 2del Comp., 397, Menig Justesen, Skud¬

saar i høire Haand; 6te Comp., 434, Menig Niel¬

sen, Contusio abdomin. ved Granatstykker.

1ste Inf.=Reg.: 4de Comp., Nr. 473, Menig

Jacobsen, Streifskud i høire Ben; 3die Comp., 480.

Menig Jacobsen, Skudsaar igjennem høire Haand;

3die Comp., 64, Undercorporal Jørgensen, Skudsaar

i venstre Bryst; 4de Comp., 49 Menig Jensen,

Skudsaar igjennem høire Laar.

20de Inf.=Reg.: 5te Comp., Nr. 343, Menig

Lausen, Skudsaar igjennem venstre Laar; 2det

Comp, 15, Menig Bogholdt, Skudsaar i Underlivet

(let) og i høire Arm; 2det Comp., 354, Menig

Christensen, Skudsaar igjennem venstre Fod; 5te

Comp., 63, Menig Poulsen, Skudsaar igjennem høire

Fod; 5te Comp., 388, Menig Jeusen, Skudsaar

i høire Skulder; 5te Comp., 203, Menig Kock,

Bajonetstik i Foden (Vaade); 5te Comp., 121, Me¬

nig Tullesen, Skudsaar i venstre Knæhas.

21de Inf.=Reg.: 5te Comp., Nr. 134, Menig

Møller, Skudsaar igjennem venstre Ben; 4de Comp.,

184, Menig Ingwersen, Skudsaar i høire Arm, haardt

saaret; 4de Comp., 345, Menig Fæno, Skudsaar i

Laaret; 1ste Comp., 140, Undercorporal Carsten¬

sen, Skudsaar i venstre Arm; 1ste Comp., 250.

Undercorporal Berthelsen, Skudsaar gjennem høire

Læg, let; 3die Comp., 248, do. Nissen, Saar i

Foden, let; 1ste Comp., 530, do. Høeck, Skudsaar

i vønstre Arm; 1ste Comp., 180, do. Mortensen,

Streifsaar paa høire Knæ, let.

10de Inf.=Reg.: 5te Comp., Nr. (7), do. An¬

dersen, Skudsaar i venstre Ben (Brud?).

21de Inf.=Reg.: 2det Comp., 594, do. Peter¬

sen, Skudsaar i høire Laar; 2det Comp., 306, do.

Simonsen, do. gjennem høire Ben.

4de Drag.=Reg.: 3die Eskadron, Nr. 98, Dra¬

gon Hansen, Skudsaar i Overarmen med Brud.

Krigsfanger.

K. K. østerr. Feltjægerbat., Nr. 9, 3die Comp.

Menig Johan Jänisch, Skudsaar i venstre Ilaand:

34te Inf. Reg. König Wilhelm v. Preussen, 2den

Batl., 11te Comp., Cadetcorporal Heinrich Dotadur.

Skudsaar i høire Laars øverste Trediedel (med

Brud).

Ester Overlæge Hahns Opgivelse d. 4de Febr.

Fre ling
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Endringsforslag og udtaler sig derpaa vidtløstigere

mod L. C. Larsen. — Undervisningsmini¬

steren bemærker, at Lovens Indhold er blevet

væsenlig forandret ved Olsens Endringsforslag. For

angik Forslaget kun Friskolerne, men nu vil det

komme til at berøre Forhold, der skulle ordnes

ved en Dissenterlov. Han maa derfor anbefale det

af L. C. Larsen stillede Underændringsforslag. Efter

nogle Bemærkninger af R. Jensen, P. Olsen og

Ministeren skredes der til Afstemning. — L. C.

Larsens Underændringsforslag vedtoges med 52

St. mod 2. P. Olsens Endringsforslag ændret

ved L. C. Larsens Forslag vedtoges enst. med 58

S1. Lovens Overgang til 3die Behandling vedtoges

enst. med 55 St.

1ste Behandling af Forslag til Lov om Ned¬

læggelson af Metrropolitanskolen. C. V.

Rimestad minder om, at et lignende Forslag blev

indbragt i Thinget i forrige Samling, og at der

blev nedsat el ldvalg desangaaende. Siden 1857

har Metropolitanskolen havt en Underbalance af

13,000 Rdl. om Aaret, og medens en Discipel i

andre Skoler koster 58 Rdl. om Aarel, koster en Dis¬

cipel i Metropolitanskolen 104 Rdl. i samme Tid.

Anvendte man nu disse Penge i lignende Diemed,

vilde man kunne skasse over 200 Disciple den

samnie Undervisning, som Metropolitanskolen giver.

Det or indlysende, at Pengene, statistisk talt, ud¬

gives paa en daarlig Maade. Hvilke Goder giver

nu Metropolitanskolen til Gjengjæld for denne store

være ganske correct at sige, at man slet ikke er

istand til at opsamle Bevægckraft, thi Loddets Vægt

i et Uhr. Spændfjedren i en Spilledaase eller et

Lommeuhr ere Organer, i hvilke der ved nogle

Dieblikkes Arbeide opsamles en Krast, som senere

forbruges i et længere Tidsforløb. Men det, som

kan udrettes i det Smaa, kan uheldigvis ikke ud¬

føres i det Store. En Spændfjeder vil have Krast

nok til al bevæge ct Chrværk, men til at dreie et

Mollchjul strækker den ikke til. Vi have ikke Lov

til at forudsælte, at man, fordi ct lille Stykke Legetøl

kan hæves et Slykke op i Lufien ved et Par

Skruevingers Omdreining, vil kunne udføre det

Samme med et Lusiskib; thi dette sidste kan ikke

føre el Magazin af Kraft med sig, som er tilstræk¬

kelig stort, det maa bestandig forsynes med ny

Krast, og Bevægelsesmaskinen maa være indesluttet

5 Skibet. Al Ir. de Ponlon d’Amécourt ikke i

denne Henscende har gjort sig nogen IIlusion, kan

man vel tænke; han har stillet Problemet for sig

i hele dets Vanskelighed. Han har søgt at udtinde

en meget let Bevægelsesmaskine: men han har

sikkerlig dog ikke forestillet sig, i hvor høi en

Grad del vil være nødvendigt at formindske Damp¬

maskinens Lægt, for at den kan blire til Nytte for

Opgarens L.øsning.

leg er ikke uden Frygl for, at min Fremstil¬

ling her, uaglet al min Bestræbelse for at trænge

den sammen, vil komme til at anlage en noget

mathematisk Charakter. Dog vil det være nødven¬

digt at opstille et lille Regnestykke, da Sporgs¬

maalet ellers ikke vil kunne gjøres lilstrækkelig
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det faae fri Skolegang, og senere kan det faae

Penge til i Form af Stipendier. Han (Rimestad)

nærer virkelig intet Had til Metropolitanskolen, som

Klein syntes at forudsætte. Hvorfor skulde han

vel hade den? Nei, han vil kun have den nedlagt

paa Grund af det store Pengetab. Naar man taler

om Controllen, maa han bemærke, at den bedste

Control er Concurrencen og ikke Statens Tilsyn.

Man kan ligesaa godt faae gode Lærere ved private

Skoler som ved de offenlige, og det er ikke Til¬

fældet, at de private Skolebestyrere betale daarli¬

gere end Statsskolerne. Nei, Sagen er den, al de

privale Skoler betale dyglige Lærere godt, men at

Slaten lønner de dyglige og udygtige Lærere lige

Klein og C. V. Ri¬godt (Tscherning: Hør )). —

mestad voxle el Par stærke personlige Bemærk¬

— Undervisningsministeron kanninger.

ikke see bort fra det almindelige Princip, som be¬

røres ved Forslaget om denne ene Skoles Nedlæg¬

gelse. Naar man siger, at denne Skole skal ned¬

lægges, fordi der nu her i Byen er private Skoler,

saa slempler man med det Samme de øvrige Stats¬

skolor som provisoriske, der kun skulde bestaae,

til den private Industri kan tage Skolevæsenet i

sin Haand (Tscherning og Rimestad: Ja, hør).

De privale Skoler skylde for Størstedelen de offen¬

Man vilde ingen dygtigelige Skoler hvad de ere.

Lærekræfter faae, naar de Mænd, der agte at offre

sig til Lærervirksomheden, ingen sikker Forsørgelse

Hvorfor har man dafik paa deres gamle Dage.

ty cligt. Et fast Legeme falder, paa Grund af

dets Tyngde eller Jordens Tiltrækning, med en

IIastighed af omtrent 15 Fod i del første Secund,

det overlades til sig selv. Paa den anden Side

vil den Krasimængde, som vi belegne ved en Hests

Kraft, i et Secund hære en Vægt af 150 Pund 3

Fod op, eller, hvad der er det samme, en Vægt af

30 Pund 15 Fod opad. Naar en Dampmaskine

paa een Ilests Kraft skulde kunne holde sig svæ¬

vende i Lusten, maatte den følgelig ikke veie mere

end 30 Pund; og da de Dampmaskiner, vi nu for

Tiden anvende, have en Vægt af 1000 til 1200

Pund for hver Hests Kraft, maatte denne Vægt

altsaa formindskes til omtrent en Fyrretyvendedel.

Endvidere maa det erindres, at Luftskibet ikke

alene skal kunne holde sig svævende, men ogsaa

stige op i Atmosphæren, idet det sører sin Maskine,

Baaden og alle de øvrige Dele med sig, samt at

der tillige behøves en vis Krast til Omdreiningen

af den horizontale Drivskrue. Det vil ikke være

overdrevent al paaslaae, at vor Tids Dampmaskine

ikke vil egne sig til Anbringelse i Luftskibet, for

den har tabt 99 pCt. af sin Vægt.

Man vil indvende imod os, at Ingenieurerne hidtil

kun have bekymret sig lidet om at gjøre Damp¬

maskinerne lette; men et Locomotiv er tungt.

fordi man vil, at Hjulene skulle finde en stærk

Frictionstionsmodstand imod Skinnerne, og Damp¬

maskinen i Fabrikerne er lung, fordi dens Fabri¬

kant, som sælger den efter Vægt, vil tjene saa

meget mere paa den. Paastanden holder desuden

ikke Stik for Skibsdampmaskinens Vedkommende,

A Forbindelse med vor tidligere Anmodning

om Tilsending af Linned og Charpi til de Saa¬

redes og Syges Pleie, tillade vi os at opfordre

vore Medborgere til at yde Bidrag af Krølhaar

eller Penge til disse, da vi udtrykkelig ere an¬

modede om at tilveiebringe Rullepuder, hvortil

i Srdeleshed haves Trang.

Fru David, Fru Henrichsen,

Dronningenstverg. 7. Vimmelsk. 43, 2. Sal.

Fru Larsøn, Fru Moltke,
Nørregade 21. Fiolstræde 28.

— — * * — —— — —
*  ———

Fortegnelse over Saarede,

der indkom i Dragonhospitalet i Slesvig d. 3die Febr.

6te Drag.=Reg., 2den Esk., Nr. 55 Navn?

gjennem begge Kinder, Brud af Overkjæben.Skud

11te Inf.=Reg.: 3die Comp., Menig Nielsen,

Skudsaar i Underlivet, haardt; 5te Comp., 514, Menig

Christensen, Skudsaar gjennem venstre Laar; 5te

Comp., 38, Menig Helm, Tab af 2 Fingre paa

venstre Haand; 1ste Comp., 157, Menig Andersen,

Skudsaar i høire Skulder, haardt; 3die Comp.,

419. Menig Petersen, Skudsaar gjennem høire Laar;

1sle Comp., 533, Commandersergeant Gürtler, Skud¬

saar i høire Fod; 3die Comp., 6, Corporal Sten¬

dahl, Skudsaar i høire Skulder; 3die Comp., 525,

Menig Olsen, Skudsaar gjennem høire Laar; 3die

Comp., Nr. 7, Menig Eriksen, Skudsaar i venstre

Haand; 5te Comp., 504, Menig Rasmussen, Skud¬

for denne har det stedse været anseet som en

Der til¬Fordel, at den var saa let som muligt.

føies, at man til Bygningen af Lustskibet og dets

Maskine vil kunne benytte Aluminium, som er det

lelteste af alle Metaller, og at man ved særegne

Midler er istand til at forøge Hedeffadernes Areal

og vil kunne construere Dampkjedlerne paa en

simplere Maade. Alt dette er vel muligt, man vil

maaskee kunne reducere Maskinens Vægt meget

betydeligt ved disse Midler, det vilde i det mindste

ingenlunde overraske os; men vil en Reduction at

99 pCt. nogensinde kunne tænkes mulig? Andre.

som forkaste saavel Dampmaskinen som Hr. Lenoirs

Gasmaskine, der ligeledes er for tung, vende Op¬

mærksomheden til den elektro=magnetiske Maskine,

der langtfra endnu har naaet nogen Fuldkommen¬

hed, til sammenpresset Luft, til Kulsyre, ja maa¬

skee endogsaa til exploderende Stoffer, saacom Ka¬

nonkrudt. Cheldigvis ere disse Bevægelseskræfter

enlen altfor svage eller altfor farlige. Førend vi

vove noget Forsog paa at anvende dem paa Luft¬

skibet, maae vi have forsøgt, om de til lignende

Formaals Opnaaelse kunne bringes til Anvendelse

paa Jorden

Det følger af det her Fremsatte, at Luftsei¬

ladsen ikke endnu for Øieblikket er interesseret i

de Experimenter med Skruens Anvendelse, som

foretages med saa megen Opsigt. Opfinderne vilde

forskasse sig en Damp= eller Gas=Maskine — lige

meget hvilken — der arbeidede som en Hest. og

som man kunde bære under Armen, ligesom et

Stjkke Værktøi. 1 Stedet for at blive Luftskippere

d

Læg, let; 3die Comp., 248, do. Nissen, Saar i

Foden, let; 1ste Comp., 530, do. Høeck, Skudsaar

i vønstre Arm; 1ste Comp., 180, do. Mortensen,

Streifsaar paa høire Knæ, let.

10de Inf.=Reg.: 5te Comp., Nr. (7), do. An¬

dersen, Skudsaar i venstre Ben (Brud?)

21de Inf.=Reg.: 2det Comp., 594, do. Peter¬

Sen, Skudsaar i høire Laar; 2det Comp., 306, do.

Simonsen, do. gjennem høire Ben.

4de Drag.=Reg.: 3die Eskadron, Nr. 98, Dra¬

gon Hansen, Skudsaar i Overarmen med Brud.

Krigsfanger.

K. K. østerr. Feltjægerbat., Nr. 9, 3die Comp.,

Menig Johan Jänisch, Skudsaar i venstre Ilaand;

34te Inf. Reg. König Wilhelm v. Preussen, 2den

Batl., 11te Comp., Cadetcorporal Heinrich Dotzdur.

Skudsaar i høire Laars øverste Trediedel (med

Brud).

Ester Overlæge Hahns Opgivelse d. 4de Febr.

Handels- og Skibs=Esterretninger.

Det ved Licitationen i Marineministerict

den 8de ds. antagne Bud paa saltet Flesk i en¬

gelsk Pakning var 32 Rdl. 32 Sk. pr. Foustage

à 111 Lpd.

Kjobenhavns Bors den 9. Februar.

Fonds i det Hele lidt mattere end igaar, hvor¬

imod Nationalbankens og i8ær Privatbankens Actier vare

bleve de til Mechanikere. Sete fra denne Side

ere deres Bestræbelser af væsenlig Interesse og

fortjene Opmuntring; der kan komme noget Nyttigt

ud af dem; men have vi Uret, naar vi paastaae,

at de aldrig ville naae det Maal, de foresælte sig.

paa Industriens nærværende Standpunki? Det gjæl¬

der jo her ikke alene om en simpel Forbedring;

der udfordres en ny Opdagelse, et nyt System, for

at man kan gjøre Skruen anvendelig til Lustseilads

og denne Opdagelse vil faae saa vigtige og frugt¬

bare Følger, at Luftseiladsen uimodsigelig vil blive

et af dens mindst vigtige Resullater.

Man vil dog ikke standse endnu med sine

Experimenter, skjønt de sidste store Forsog*), som

have værct gjorte i Luftseiladsen, have faaet en be¬

drøvelig Ende. Et eneste sikkert Resultat frem¬

gaaer af disse, og det er, at vore nuværende Luft¬

balloner ikke egne sig til Transportmidler. Efter

have gjort det mest Mulige ud af Luftballonerne

som neppe ville kunne tildeles nogen belydnings¬

fuld Forbedring efter det nu brugelige System, har

den bekjendte Leder af de sidste store Opstignin¬

ger kun ved sine Experimenter villet samle saa stor

en Sum, at han sattes istand til at bygge et rig¬

tigt Luftssib efter den nye Form. Ian lod bygge

en kæmpemæssig Ballon, der efter hans Forsikkring

vilde blive den sidste Lustballon, og i det mindste

blev den største af alle hidtil byggede. Dette Chyre

af en Luftmaskine har et Volumen paa mere end

* Nemiig Nadars Opstiguinger med Ballonen =Kæm¬

pen“. O. A.



høiøre end igaar. Vexelcourserne uforandrede, Disconto

paa Hamborg Vexler 1 pCt. høiere end forrige Post.

Hamborg k. S. 2004.

London 3 M. 8 Rdl. 67Sk.

K. S. 8 — —82

Disconto af Hamb. Banko 41—51.
do. af Rigsmønt Vexler 44—5.

do. af do. i Privathanken 44—5.

Obligationer: Kjøb. Sølg.Gjort til.

19719631963Norske Speciessedl. pr. 100 Sp Rdl.197

— 171 Røt.173Svenske Sedl. pr. Rdl. Rigsg.
— 8834 pCt. kgl. Oblig. (excl. R.) 881 Rdl.

—
—4 pCt. dito paa Sterl., smaa L.A9Rd.

——4 pCt. dito dito øtore * *

———4 pCt. dansk=vestind. Oblig. Rdl.

Staden Kbhvns Laan. 924904

Creditk. f. Huseiere ops. 96 971
— 89 91Do. do. uopsigelige

814—4 pCt. ugl. gar. Jernb. Pr.=Ob. 891

88 89—Gstifternes Creditforen.=Oblig.

Fysns do. 90188
—Jydske do. for Landeiend.

— 70Jydske do. f. Kjøbstadeinnd. — 684
—Jydske Hypothek=Foren.=Obl. —

—
—

—44 pCt. vest= og sønderj. dito

—
ad

3 pCt.d. eug. Obl. sexc.R./smaa — 79 L.A9Rd.

—— —
—Do. do. do. store* * * * *

4½ pCt. norske Hypoth.=Bank. 93 93193 Rdl.931
Nationalbank=Actier 1361351 13511351
Privatbankactier —* * * 119 1191118 1191
Frivatlaanebank=Actier 98961

894 pCt. gar. sjæll. J. Act. (ex.R.) 884 1.A9Rd

H. P. Mamaom, jun,

Høibroplads Nr. 6.

Skandinaviske Bekjendtgjørelser.

lfølge en Overenskomst mellem „Aftombladot¬

i Stockholm, =Dagbladet. Christiania, Hamdolø¬

och Bjöfarto=Tidmimgome i Gøtoborg og =Fæ¬

drelamdet. Kjøbenhavn hunne Bekjøndtgjørelser,

som indrykkes i =Fædrelamdlete, ogsaa blive ind¬

førtø i 1, 2 eller alle 3 andre Blade, mod on Betaling

af 5 Sk. pr. Petitlinie oller dens Plads i hvert Blad.

6000 Cubik=Metrer, en Høide af 45 og en om¬

Freds af 90 Metrer, og kan, naar den er udfyldt

med Stenkulsgas, bære en Vægt af et Par Tusind

Puud. Da ekæmpenz første Gang steg op fra

Marsmarken i Paris, gjennemlob den som bekjendt

kun et lille Stykke Vei, og steg ned i en Afstand

af nogle faa Mile fra Hovedstaden. Men efter den

anden Opsligning, den 18de October, tilbagelagde

den en af de smukkeste Luftreiser, som nogensinde

ere udførte, thi den seilede gjennem Lusten et

Stykke af over 100 Mile, uden at berøre Jorden,

og steg ned i kongeriget Hannover, efter at have

passeret flere Riger og flere Toldgrændser. Det

var først ved Landstigningen, at Vanskelighederne

indtraadte, og det er forhaabenlig nu blevet indly¬

sende for visse Personer, der have været dristige

nok til uden Ovelse at paatage sig at styre en

Ballon, al Nedstigningen paa Jorden kan medføre

de slørste Farer. Disse store Maskiner ere meget

udsatte for at strande under Anduvningen af en

* 1*

Hirøebær=Cognae Frita Meyer, Holblitkenslagor og Laterer¬Bekjemdtgjørelser
(Cherry=Cordial) Fabrik, Gothersgude Nr. 14, har Udsalg paa Kongens

Indrykkes mod en Betaling af 5 Skilling for Petitlinien. af udmærket Qvalitet erholdes fortoldet og til Udtørsel Nytorv Nr. 26 af Lamper efter nysste Constructioner:

H. C. Foyersehoms Vinhandol, Hoderateur-, Camphin=, Astral=, Comptoir= og Stibs¬
Bekjendtgjørelse. 14741.2297) Bøtørgade 14. Lamper; Presonterbakker i moderne Form og Decoration,

Det bringes herved efter Ordre til almindelig
gamt alle Bliklakerede= og Messing=Arbeider. 156220)

Kundskab, at Postdampskibsfarten paa Aar¬
Civil=Ingenieur P. A. Freumd,hus atter vil tage sin Begyndelse med et Damp¬

los D. Adlymre, Bog- og Popirhandlor,
Entrepreneur for Jernbane=, Havne= og Opmuddrings¬skibs Afgang fra Korsor Torsdagen den 11te d. M.

Christlansharn, Brogaden Nr. 4,Arbeider, Bro=Arbeider, ogv.Andet Postsecretariat, den 9de Februar 1864.
foresudes et betydeligt Udvalg af Kobberstlk, Staalstik,boor 1 Middelfart.19652=43)Lund.19868)
Lithographier og Konsthlade, baade øorte og colorerede,

tll de billigsts Priser. 153524)
Naturhistorisk Forening. I. T. Golbergors galvano=electriske Rhen¬

Videnskabeligt Møde Onsdag den 10de Fe matismus Kjæder erholdes til de fastsatte Fabrikprizer O. Plenges Uusit-, Instrumønt= og
bruar Kl. 6. (Om Argulus Solminei Krøyer aløns hos løenkræmmer Petor Eegholm, Hjørnet Strengehandel aamt musitalske Leiebiblio¬
fra Brazilien m. m.; Udsigt over Echinider¬ af Bøtørgade og Høibroplads. 13564) thet or paa Hjørnet af Kronprindsensgade og Pilestræde
nes Systematik og geologiske Historie.)

Nr. 35 1 Stuon. 162121)

Gyldondaloke Boghandlimg, Klarsbo¬

Otto SehwartE Boghandol or paa Hjørnetderne 8. — Handel med indenlandsk og frømmed Litø¬

(1920)af Pilestrade og Sværtegade.
Hudustriforeninøen.

ratur. — Papirhandel. 15100)

Foredrag imorgen Aften Kl. 84. 19867) Kriotiam Visøimg 's dog=, papir= og muslkhandel.
Det tydske LlvsforslErings¬

(77478,16)Hothersgade D (Standinavisk hotøl).
Selskab i Lübeck.Gemeralstalbems

Andragender modtages, Planer udleveres etc. hos

J. M. Medenaanm,og de øvrige existerende kort Imorgens
Frederiksholms Canal Nr. 242, B.15426.331)

over Onsdagen den 10. Februar.

Thorvaldsens Auseum Kl. 11—2.
. Moffensbergs

Sparekaogon aabøn fra Kl. 9—2.lithographiske Etublissement,
Sønderiylland

Bikuben aaben fra Kl. 11—3.
Kronprindsenagade Nr. G,

Den naturhistoriske Forening. Videnskabeligt Mødo Kl. 6.
anbefaler sig med Udlørelsen af Viøit¬ & Adres¬Iindes i min bog=, papir= og musikhandel.

Industriforeningen. Foredrag. Kl. 84.
gekort, Amtographler, Begmingøblan¬

Bestandig borgerlige Forening Overordenlig Generalfor¬Hristiam Vissimg, qmuetter &e. 4e. 15307=336)
gamling. Kl. 8.

Gothersgade Nr. 2 (økand. hotel).(9858=3)
Jørnbanetog til Korsør Kl. 7, 12 og 7; til Lyugby Kl. 74.

Ibøenske Bladabommomemt, Nørrø¬ 1, 5 og 11; til Klampenborg Kl. 10 og 3.
Kittendorsk & Aagaard, B. Olaom.

gade Nr. 24, 18ts Sal i Mellembygningen. 16211:)
Fotograstsk Anstalt. St. Kjøbmagergade 15. 19475=111

Velret (8—9)

Potaulskhare: hølest lavogtDet framske Farver og Vadskeri, midaelStore, smukke, mørkerøde stegn¬
Barometerzom i c. 30 Aar har været paa Amagertorv Nr. 17, er 27,11,36 27,9,73 27,10,28 mængdeMllessima-Awpelsimer
Thermometernu 1 Store Kongensgade Nr. 46. 18451.103) 112 114 —0,2 0,0222faaes til 3 Mk. pr. Dousi hos Chr. L¬

19864=2)Lange, Cammeltorv 4.
Pogtholder og Vogmmaand

Subscription paa  Fødrelandetr mod¬
Potor Amdorgen, 152911)

luges paa Bladets Comptoir, Høibroplads Nr. 21,111le Kongensgade Nr. 89, vllessimg Selvkogere
modtager Bestilling paa og udfører al Slags Kjørssl. og paa alle Postcomptoirer.6 Størreløør af fortrinlig Godhed, til muligst biilige

Priser, faaes bestandig hos
E. F. Løser,Brødr. Clootte anbefale deres velassorterede Choco¬

Færd gt fra Trykkeriet Kl. 7.15109. 358) Compagnistrade 56 sliget. Badstuestræde).lede=Udsalg af egot Dampfabrik, Bstørgade 62. (9048=166)

opnaae de samme Fordele som en Havn ved Søen.Stoffer eller en ny Sætning til de mechaniske Love. der kun finde deres Tillokkelse i det Vidunderlige.

Canalerne og Jernbanerne vilde blive overdlødige ogMed vore nuværende Hjælpekilder vil det være en Dernæst vender Mængden sig med Ringeagt bort
kunde overdrage til Agerdyrkningen de Landstræk¬IIsusion at troe, at vi kunne bringe det til at flyve fra de overdrevne Projecter, lige saa hurtig som

ninger, som de indtage. Naar Skibene (dersom dei den lader sig gribe af dem. Det er vel muligt,som en Svale eller kun som Fjerkreaturerne

vedbleve at existere) bleve overfaldne af en hefligHønsegaarden. Lad os derfor ikke hengive os til at de Mænd, som have stillet sig i Spidsen for de

Storm, vilde et Lustskib kunne løste dem op veddisse ufornuftige Ideer. Vilde det ikke paa Ari¬ nu gjærende Luftseilads=Bevægelser, ville opnaae at

Stormasten og bære den ind i en rolig Uavn; manstoteles's Tid have været laabeligt at tale om Op¬ udføre et eller andet curieust Experiment; men

kunde til enhver Tid løste dem over Landtungerdagelsen af el Fastland paa den anden Side af det er udenfor al Tvivl, at de ikke ville opfylde

og Bjergkjæder, som modsatte sig deres Vei. Kri¬Adlanterhavel, da de treradaarede Galeier ikke kunde det af dem fremsatte Program. =L'Aéronauter

gen vilde kun blive fort fra Høiderne og med etføres over Verdenshavet? For hundrede Aar siden (Luftseileren) er et nyt Blad, der er stiflet som

nyt Vaaben, store Bomber, der kasledes ned overkjendte man ikke andre Dampmaskiner end det Organ for Luftseiladsens Forsvarere, og paa den

Fjendens Armeer og Fæstninger, knuste og øde¬klodsede og tunge Pumpeværk, der anvendtes ved sorreste Side af dette Blad findes et phantastisk

lagde Alt ved deres tunge Fald; dog er det mereMinerne i Cornwallis, og Fremtidsdrømmerne be¬ Billede, der forestiller et Luftskib, som seiler frit

rimeligt, at Krigen ganske vilde ophøre, efterdiskæftigede kun deres Tanker med at benytte Dam¬ og dristig om imellem Skyerne. Vi kunne med

alle Grændser blere udslettede, Folk kunde Ayvepen til at trække Vogne og Baade med. Da man suldkommen Sikkerhed paastaae, at dette Tanke¬

lige ned i hvisketsomhelst Land og i nogle saa Ti¬havde opsundet Watts Condensator, Rorkjedelen, experiment ikke vil blive til Virkelighed ved Hjælp

mer reise Lil den modsatte Side af Jorden, saa atEzpensionen og alle de andre Forbedringer ved af de Midler, over hvilke Opfinderne nu for Tiden

snart hele Menneskeslægten vilde udgjøre en enesteden nuværende Dampmaskine, gik Drømmen i Op¬ raade, og som de agte at bringe til Anvendelse.

Familie. De store Continenters nu saa ubekjendtefyldelse, og Maskinen anbragtes uden Vanskelighed Maaskee ville disse utrættelige Mænd udfinde en

Indre vilde ophøre at være en Jukket Bog for os.til at udrette det forønskede Arbeide. Man kan eller anden uventet Forbedring, tilveiebringe et
0

—10 D—til alla dieca pro h—. I Vilde det nu end være overdrevent at tilskrite Lust= eller andet vi lig nytl igt her



6000 Cubik=Metrer, en Høide af 45 og en om¬

Freds af 90 Metrer, og kan, naar den er udfyldt

med Stenkulsgas, bære en Vægt af et Par Tusind

Pund. Da elæmpens første Gang steg op fra

Marsmarken i Paris, gjennemlob den som bekjendt

kun et lille Stykke Vei, og steg ned i en Afstand

af nogle faa Mile fra Hovedstaden. Men efter den

anden Opsligning, den 18de October, tilbagelagde

den en af de smukkeste Luftreiser, som nogensinde

ere udførte, thi den seilede gjennem Luften et

Stykke af over 100 Mile, uden at berøre Jorden,

og steg ned i Kongeriget Hannover, efter at have

passeret flere Riger og flere Toldgrændser. Det

var først ved Landstigningen, at Vanskelighederne

indtraadte, og det er forhaabenlig nu blevet indly¬

sende for visse Personer, der have været dristige

nok til uden Ovelse at paatage sig at styre en

Ballon, at Nedstigningen paa Jorden kan medføre

de slørste Farer. Disse store Maskiner ere meget

udsatte for at strande under Anduvningen af en

Havn. Det er en Fare mere, for hvilken de dri¬

stige Luftskippere udsætte sig, og dertil en af dem,

som bedst egne sig til at give Folk Afsmag for

at deltage i disse farlige Øvelser.

De talrige Opfindere, som uden at trættes

vedblive at studere Luftseiladsens evindelige Op

gave, beklage sig jevulig over, at dette Spørgs¬

maal bliver henregnet til dem, som Videnskabs¬

mændene og de lærde Instituter behandle med

Ringeagt og Ligegyldighed. De tilbagekalde med

en vis Skadefryd i Erindringen den Mistillid, med

hvilken Ingenieurerne i sin Tid kastede sig over

de Personer, der først foreslog at anvende Dampen

til Bevægelse paa Jorden paa Floderne eller paa

Havet. Ere disse Klager begrundede? De Pro¬

blemer, som Videnskabsmændene lyse i Ban, hen¬

høre til to helt forskjellige Kategorier. De første

—
hvortil Constructionen af et Perpetuum mobile

henregnes — ansees som uløselige paa Grund af,

at de stride imod Naturens Love. Det kan ikke

uytte noget at grunde over deres Løsning, hverken

nu eller nogensinde, thi Umuligheder lade sig ikke

overvinde. Hvad den anden Kategori angaaer, da

er Umuligheden for deres Løsning kun relativ paa

Grund af de Organers Ufuldkommenhed, som ere i

vor Magt. Udførelsen afhænger af visse secundaire

Spørgsmaals Løsning. Ligesom en General, der

beleirer en By, først maa bringe de detacherede

Forter til Capitulation, før han kan indtage Hoved¬

fæstningen, saaledes maa ogsaa den Ingenieur, der

vil opnaae at kunne styre et Skib igjennem Luften.

først stille sine Forskningers endelige Maal langt

i Baggrunden og stræbe efter at bortrydde de nær¬

mere liggende Skranker, som modsætte sig hans

Vei, det vil sige, han maa begynde med at tilveie

bringe en fuldkomment Jufttæt Ballon, skabe en

Maskine af uhørt Lethed, ja vel endogsaa føie et

nyt og simpelt Legeme til Listen over de chemiske

opnaae de samme Fordele som en Havn ved Søen.Stoffer eller en ny Sætning til de mechaniske Love.

Canalerne og Jernbanerne vilde blive overdlødige ogMed vore nuværende Hjælpekilder vil det være en

kunde overdrage til Agerdyrkningen de Landstræk:IIIusion at troe, at vikunne bringe det til at flyve

ninger, som de indtage. Naar Skibene (dersom desom en Svale eller kun som Fjerkreaturerne i

vedbleve at existere) bleve overfaldne af en heftigHønsegaarden. Lad os derfor ikke hengive os til

Storm, vilde et Lustskib kunne løste dem op veddisse ufornuftige Ideer. Vilde det ikke paa Ari¬

Stormasten og bære den ind i en rolig Iavn; manstoteles's Tid have været taabeligt at tale om Op¬

kunde til enhver Tid løste dem over Landtungerdagelsen af et Fastland paa den anden Side af

og Bjergkjæder, som modsatte sig deres Vei. Kri¬Adlanterhavet, da de treradaarede Galeier ikke kunde

gen vilde kun blire fort fra Høiderne og med etføres over Verdenshavet? For hundrede Aar siden

nyt Vaaben, store Bomber, der kasledes ned overkjendte man ikke andre Dampmaskiner end det

Fjendens Armeer og Fæstninger, knuste og øde¬Klodsede og tunge Pumpeværk, der anvendtes ved

lagde Alt ved deres tunge Fald; dog er det mereMinerne i Cornwallis, og Fremtidsdrømmerne be¬

rimeligt, at Krigen ganske vilde ophøre, efterdiskæftigede kun deres Tanker med at benytte Dam¬

alle Grændser bleve udslettede, Folk kunde Hyvepen til at trække Vogne og Baade med. Da man

lige ned i hvilketsomhelst Land og i nogle faa Ti¬havde opfundet Walts Condensator, Rorkjedelen,

mer reise til den modsatte Side af Jorden, saa atExpensionen og alle de andre Forbedringer ved

snart hele Menneskeslægten vilde udgjøre en enesteden nuværende Dampmaskine, gik Drømmen i Op¬

Familie. De store Continenters nu saa ubekjendtefyldelse, og Maskinen anbragtes uden Vanskelighed

Indre vilde ophøre at være en Jukket Bog for os.til at udrette det forønskede Arbeide. Man kan

Vilde det nu end være overdrevent at tilskrive Lust¬derfor spørge sig selv, hvortil alle disse nye Dæ¬

skibene Evne til at Hyve saa vidt og bredt om¬dalus=Bestræbelser skulle uytte. Mennesket er

kring, saa vilde de dog paa et mere indskrænketbundet til Jorden ved Tyngdens usyulige Baand og

Terrain yde væsenlige Understøtlelser, saasom vedhar det ikke i sin Magt at tumle sig omkring

at tilveiebringe el Communicationsmiddel imellemuden at være understøttet af el Element, som yder

Kysten og et strandet Skib, ved at frelse Beboerneden fornødne Modstand imod Tyngden. Jordbun¬

af et Hus, som er i Brand, naar de ikke paa an¬deg og Havet ere de eneste Støltepunkter, der give

den Maade kunne slippe bort fra IIden, ved attilstrækkelig Modsland og paa hvilke han frit kan

sætte os istand til at passere over steile Fjeldeudøve sin Legemskraft. Hans Virkekreds strækker

eller Floder uden Broer, over Moser og andre lig¬sig ikke høiere:

uende Forhindringer.Omnia possideat; non possidet aéra Minos.

Om vi nu endogsaa ville indrømme Mulighe¬løvrigt er det ikke Ret at bebreide Mathema¬

den af, at det sent eller tidlig vil kunne lykkestikerne, at de have gvalt Spørgsmaalet uden at

Mennesket at hæve sig op i Almosphæren og seileundersøge det nøie. Det er over 1IVe Aar siden

rundt der efter Behag, saa følger dog ikke heraf,al Navier sluttede en af Videnskabernes Academi

at han vil kunne svæve som Ørnen høit overbifaldt Memoire med følgende Sætning: „Skabelsen

Skyerne, eller kløve Lusten med Svalens Hurtighedaf den Konst, at kunne seile i Lusten, beroer paa

Opdagelsen af en ny Bevægckraft, der kan udvik¬ og tilbagelægge ligesaa lange Strækninger som

les af el Apparat, hvis Vægt er betydelig mindre denne, uden at stige ned. Han vil sandsynligvis

end de Bevægelses=Maskiner, af hvilke vi nu ere i kun opnaae at seile gjennem de lavere Luftlag.

Besiddelse.v Endnu senere have Dhrr. Giffard og hvor hans Flugt vil blive ængstelig og forsigtig;

Loudur paany undersøgt Spørgsmaalet ved Hjælt men han behøver jo heller ikke hverken at stige

af den mathematiske Analyse, og de ere komne op i Almosphærens høiere Regioner eller søge langt

fra Jorden de hurtige og lette Veie, som hantil det samme Resultat; men kunne vi ikke med

sinder tæt over dens Overflade. Alligevel ville vIGrund spørge, om en saa nøiagtig Beregning skulde

være fornøden i dette Tilfælde? Den sunde For¬ ikke søge at udgrunde disse Fremtidens Planer og

nust maa jo selv kunne sige os, at Mennesket. Foretagender: Spørgsmaalet tilhører jo ikke vor

denne tunge og massive Skabning, som kun med nærværende Tid. Det vil ganske vist være mere

den største Møie kan holde sig oppe i Vandet. fornuftigt, at stræbe efter at dæmpe de vidtgaaende

ikke vil være i Stand til at hæve sig op i en ldeer, som Problemet, at seile i Lusten, nu frem¬

Luftart, der er tusind Gange lettere end Vandet. kalder hos saa mange Individer. Desuden kan del

og endnu mindre i denne flagre omkring som medføre store Clemper og megen Skade — lad 0s

Fuglen, der er saa levende og hurtig i sine Be sige dette ret høit og tydeligt — at bekjendtgjøre

de nye Ezperimenter med Bram og ved disse 8ifevægelser.

Med alt det kan det ikke negtes, at Luftsei¬ Løste om overdrevne Resullater. Den ofsenlige Me¬

ladsen er en gylden og tillokkende Drøm, vel skik¬ uin8, som saa let kan forføres ved bedrageriske

ket til at sætte Indbildningskraften i Bevægelse. Forhaabuiger, skænker mindre Opmærksomhed

Enhver By, enhver Landsby, enhver Fabrik vilde til de naturlige og nyttige Opdagelser end til dem,

Udgivore: J. F. Giadwad og C. Ploug; ansvarlig: C. Plomg.

Drykt hos Louis Klein

der kun finde deres Tillokkelse i det Vidunderlige.

Dernæst vender Mængden sig med Ringeagt bort

fra de overdrevne Projecter lige saa hurlig som

den lader sig gribe af dem. Det er vel muligt.

at de Mænd, som have stillet sig i Spidsen for de

nu gjærende Luftseilads-Bevægelser, ville opnaae at

udføre et eller andet curieust Experiment; men

det er udenfor al Tvivl, at de ikke ville opkylde

det af dem fremsatte Program. =L’Aéronauter

(Luftseileren) er et nyt Blad, der er stiftet som

Organ for Luftseiladsens Forsvarere og paa den

sorreste Side af dette Blad findes et phantastisk

Billede, der forestiller et Luftskib, som seiler frit

og dristig om imellem Skyerne. Vi kunne med

suldkommen Sikkerhed paastaae, at dette Tanke¬

experiment ikke vil blive til Virkelighed ved Hjælp

af de Midler, over hvilke Opfinderne nu for Tiden

raade, og som de agte at bringe til Anvendelse.

Maaskee ville disse utrættelige Mænd udfinde en

eller anden uventet Forbedring, tilveiebringe et

eller andet virkelig nytligt Fremskridt; men herfor

vil Publicum ikke engang sige dem Tak, efterd;

de ikke have holdt, hvad de lovede. Dette vil

være en retfærdig Straf for deres dumdristige

Foretagende og et nyttigt Fingerpeg til kommende

Opfindere, der ville lade sig nøie med et mere

beskedent Program og vogte sig for ubesindige

Løfter.

Swikt fortæller, at en Reisende, som netop

var ankommen til det Land Lupada (Lilleputernes

Land), saae over sit Hoved en syvende Ø, hvis

Beboere vare i Stand til at hæve og sænke den.

samt bringe den frem i hvilkensomhelt Retning,

de behagede. Denne Reisande (det var Gulliver)

var saa heldig at blive modtagen paa den blyvende

Ö, saa at han ganske nøie kunde undersøge den

Mechanisrae, ved hvilken den holdtes svævende i

Luften. Det er Skade, at den Beskrivelse, han gi¬

ver os af Apparatet, ikke er tilstrækkeligt til at vi

kunne gjøre det efter. Det forekommer mig, at

der i denne Fabel ligger en Sandhed, som det vel

er værd at lægge Mærke til. Øen var kun beboet

af Mathematikere og Philosopher, medens den uvi¬

dende Mængde, som formodenlig ikke har været

istand til at eftergjøre denne Maskine, slæbte sig

møisommelig langsad Jordens Overdlade, Nat og

Dag beskæftigede med Bestræbelser efter at gjøre

ufornuftige Opdagelser. Vilde vore Drømmere ikke

kunne lære af denne geniale Fabel, at Luftseilad¬

sen kun igjennem Videnskaben vil trænge sig igjen¬

nem til sit rette Maal? Naar de Lærde stige ind i

Gondolen og hæve sig med denne, i Stedet for at

holde sig til Jorden, da er det neppe rimeligt, at

Fremskridtene ville blive saa kæmpemæssige; men

da ville forhaabenlig kun de fornuftige Planer blive

underkastede Discussion og deres Udførelse fremmet.

—
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Hæren ved Dannevirke.

(Fra vor egen Korrespondent.)

IV.

Slesvig, den 4de Februar.

Om Træfningen iforgaars ved Mysunde fore¬

ligger der endnu ikke, saavidt mig bekjendt, udfør¬

lige Oplysninger, og navnlig haves der vistnol

ikke nøiagtige Opgivelser af de Faldnes og Saa¬

Fra Hovedkvarteret er der igaarredes Antal.

afgaaet en foreløbig Rapport til Krigsministeriet,

om vil blive suppleret, saasnart der indkommer

Meddelelser fra Divisionen, og den formoder jeg

allerede er kjendt af Læserne; jeg kjender den ikke

Saa Meget kan dog siges, at det var en smuk

Kamp, værdig til at være den første Træfning i

Krigen imod Overmagten. Der skal under Kam¬

pen have været et Øieblik, da et Kompagni tryk¬

kede sig ved at gaae frem i den tætte Kugleregn.

Men saa red General Gerlach frem foran det

og sagde: „Nu rider Eders General frem, Karle;

ville I saa blive tilbage““ Det hjalp; Generalen

Marred frem, og Folkene fulgte ham modig.

maa ikke undre sig over, at der i Begyndelsen

hører nogen Opmuntring til for at faae Folkene
Naarfrem, hvor det gaaer rigtig varmt til.

Kuglerne pibe om Ørene med den eiendommelige

Lyd, som Enhver, der har været i Ilden, kjender,

og naar Granaterne komme susende med en Lyd,

omtrent som naar en Flok Agerhøns flyver op,

da er Situationen lidt „egen“ for Begynderen i

Krigshaandværket; men naturligviis vænner man

sig dertil som til alt Andet.
Den første Dag var det Preusserne, der var

de Angribende; igaar kom, som jeg allerede ad te¬
legrafisk Vei har meddeelt, Angrebet fra Østerri¬

gerne, og det paa et ganske andet Punkt af Li¬
nien, nemlig i Nærheden af Hadeby Noer. Ube¬

mærket var Fjenden — hvis Styrke sagtens har

været omtrent den samme som Preussernes den

— avanceret hen til Brecken¬foregaaende Dag
dorf, og da vore Forposter her stødte sammen med

de fjendlige Forposter, angrebes de med stor Hur¬

tighed af en langt overlegen østerrigsk Styrke, der
hidtil ikke var bleven seet, og kastedes tilbage. Dette

første Angreb kostede os en Kanon. Paa Kongs¬

høi, lidt Syd for Vedelspang, vare to Kanoner

Batteriet Fallesen stationerede paa Forpost.af
Kapitainen havde kort forinden forladt Forposten

og begivet sig til Slesvig, hvor han fik det Bud¬

skab, at hans ene Kanon var tagen, og at vi vare
fuldt Engagement med Fjenden. Den Skyd¬

ning, man yavde yørt i Slesvig, havde han sac

lidt som mange Andre tillagt stor Betydning, da

om Formiddagen Kanonerne paa Skandserne vare

blevne „udblæste“ med løst Krudt, og man antog,

at det var denne uskadelige Beskjæftigelse, der fort¬
attes. Kanonen var bleven kaldt til Undsætning

af Infanteriet, var imod Kapitainens Instruxer

oleve ført 1 gsl errheden

tagne. Da vi forlod Neuwerk, fulgte jeg min

civile Ledsager til Gottorp Slot, hvor 1ste Regi¬

ments anden Bataillon netop kom tilbage fra

Striden. Han havde en god Ven i denne Ba¬

taillon, den eneste Menige i hele Armeen, som

Harhan nærede varm personlig Interesse for.

purgte efter ham, og han fik det trøstesløse Svar

Skudtl To Kugler havde ramt ham, og har

havde haardt saaret eller død maattet lades tilbage

Sørgmodige vendte vi til¬Fjendens Hænder.

vage, men fik med paa Veien den Forsikkring, a

Mange havde deelt den unge Meniges — en stille,

littig Kandidats — Skjæbne og med ham vare

blevne forsatte til „Ryes Brigade“
I begge Træfninger have vi gjort nogle en¬

Fra Mysunde hidkom i TirsdagsFanger.kelte

Aftes en fangen Preusser, der var høist bekymret

over sin Skjæbne og først fandt sig roligere i den,

da det blev sagt ham, at han nok kunde faae Lov

til at skrive hjem for at underrette sine Slægt¬

ninge (Bønder ved Elberfeld) om, at han var rask

Fra Træfningen igaar indkom fire østerrigske
Fanger, steierske og bøhmiske Jægere med graae

Uniformer og høie Fjerbuske i deres Hatte. De

vare, da jeg talte med dem, meget freidige og be¬
lagede kun, at deres Fangenskab vilde „standse

Avancementet“

I det Hele kan man ikke nægte de tydske
Tropper den Lov, at de hidtil have ført Krigen

hurtig og dygtig. De have paa faa Dage kunnet

udfolde en saa stor Styrke, at de have kunnel

angribe paa forskjellige Punkter, og de have fore¬

aget Angrebene rask, men have ogsaa faaet en rask

— som Tilfældet var igaarModtagelse, og det

af Tropper, der kort forinden fra Kl. 4 Morgen

havde været paa Post for at tage imod et den¬

gang ventet Angreb. Det er formodenlig Fjen¬

dens Hensigt en Tidlang at matte os ved mindre

Angreb for da, naar vi ere svækkede, at foretage

en Hovedstorm. Han har den store Fordeel, at

han let kun sende 10,000 Mand ud imod et en¬

kelt Sted, medens vi ikke tør blotte noget Punk
af Linien, og vi maae derfor vise en stadig Agt¬

paagivenhed, der trætter. Hans Plan synes der¬
for ganske vel betænkt, men det skal dog koste ham

Tusinder at tage Thyras gamle Vold, hvis det

ellers kan lykkes ham.

Stemningen her i Byen var igaar uhygge¬

Dalig triumferende hos de indfødte Wühlere.
Skydningen var saa nær, bildte de sig ind, at

deres „Befriere“ allerede havde taget Skandserne,

og de sendte de mest overmodige og spottende

Blikke til de Danske. Idag ere de lidt spagere.

Skulde Dannevirkestillingen maatte rømmes, og

Slesvig saaledes faae tydske Tropper istedetfor

danske, nærer jeg ikke Tvivl om, at der strax vi

blive foretaget slesvigholsteenske Demonstrationer,

Prætendenten øieblikkelig vil blive proklame¬og at

ret. I Ekernforde skal Proklameringen allerede

have fundet Sted. Jeg har iøvrigt ikke kunnet

erfare Noget om, hvad der er passeret i det a

Fjenden besatte Terrain, og jeg har navnlig for¬

Abonnementspriio: 2 Rdl. lvart., 64 Gr.

maanedlig, 16 Sk. ugenl. Paa Broerne 1 Sk.

mere ngenlig. Udenfor Kjøbenhavn med Tillæg

af Pøstgebyret (39 Sk. Rgm.)
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Holm (bag en Deel af Slesvig By) kunne be¬ Tydske, de havde havt imod sig, og naar det havde Marinen. (B. T.) Med Kanonbaaden

skyde de paa den anden Slibred liggende Lands¬ gjældt deres Fædrelands Sag og ikke opskruede „Thura“ er udkommanderet Lieutenant I. U. A.
byer Fartorp og Hadeby samt de bag disse lig¬ tydske Ideer eller herskesyge Planer hos deres egne Holm og Reservelieutenant Colding, med
gende Høider. Paa Hoiderne mellem Lottorp og Undertrykkere. Det er haardt at skulle kæmpe Schrødersee“ Lieutenant Christiansen og Re¬

imod saadanne Mænd.Fartorp (paa den sydlige og nordlige Side af ervelieutenant Schultz, med „Hauch“ Lieutenant
Ekernførde Chausseen) havde Fjenden idag opkjørt Antallet af de ved Kampen igaar (ved Bu¬ P. U. Bruun og Reservelieutenant R. P.
Batterier, og paa Kongshøi lidt Syd for Vedel¬ strup) Faldne, Saarede og Fangne er endnu ikke Møller.

spang, hvor han efter Gaarsdagens Fægtning har bekjendt. Jeg har hørt nævne flere Offieerer af
bidt sig fast, har han begyndt at anlægge Batte¬ Adresse fra Folkethinget til Hæ¬ille tre Kategorier, derimellem nogle særdeles dyg¬

ren.rier og Løbegrave. Ligeledes skal han have Bat¬ I Folkethingets Gaarsmøde anmeldtetige yugre Mænd, men forinden der foreligger of¬

Formanden, at sex Medlemmer af Thinget (Bar¬terier ved Steksvig, rimeligviis for at forsøge paa ficiel Stadfæstelse, anseer jeg det for urigtigt at
at forcere Overgangen over Slien ved Steksvig fod, A. Hage, I. A. Hansen, Høgsbro, H. H.gjengive, hvad jeg blot har hørt. Rapporten fre

Kayser og Krogh) agtede at indbringe et ForslagSnevring. Kampen idag havde nærmest kun In¬ Overkommandoen vil naturligviis opgive Navnene

til Hilsen til den danske Hær. Denne Adresse,teresse som Skuespil, idet der neppe fra nogen af og maa i det Hele supplere mine Meddelelser, der

om igaar Eftermiddags billigedes i en privatSiderne er opnaaet væsenlige Resultater. Det efter Forholdene maae indskrænke sig til, hvad jeg
iges, at vi fra Maageøen skulle have demonterer Sammenkomft af Medlemmerne, vil kun bliveved Samtale med forskjellige Officerer og Solda¬

en fjendlig Feltkanon paa Høiderne ved Fartorp, underkastet en eneste Behandling, der finder Stedter kan erfare paa en saadan Maade, at jeg tør
dag. Den lyder saaledes:og at det ligeledes skal være lykkedes at demontere det for paalideligt.ansee

to Kanoner paa Kongshøi, hvilke sidste endog en „Dannevirke er opgivet! Den danske Rigs¬Efter Forlydende ere igaar Vesterhavssluserne

Infanteriafdeling skal have fornaglet i Mørknin¬ dag er bleven overrasket og bedrøvet ved denne Ef¬aabnede og en Deel af Eidersted sat under Vand

gen. Kongshøi blev, ikke uden Virkning, beskudt terretning; men Rigsdagens Fortrøstning til Frem¬Det er en sørgelig Tanke, at saa meget Land skal

af vore Kanoner samtidig fra Dannevirke For¬ tiden er ikke bleven svækket, og Hærens vil hellerødelægges af det salte Hav, men Nødvendigheden
ikke være detværk, et af de yderste Punkter i Stillingen nær¬ er lex suprema, og i Krigen er den første Regel

mest Slesvig, fra Bustrup Forværk og fra Dan¬ „Den danske Hær maatte uden Sværdslagden at skade Fjenden det mest mulige. Havde vi

forlade Holsteen, udsat for Fjendens og Befolk¬nevirke Vold, hvor et Par Feltpiecer af Batteriet fulgt denne Regel i alle dens Korisekventser og

Fallesen vare stationerede, og paa samme Tid ringens Haan, men den vedligeholdt under Til¬ikke taget Menneskelighedshensyn, der i og for sig
var der en meget livlig Kanonild imellem Maa¬ bagetoget fuldstændig Orden og værdig Ro. Paakunne være smukke nok, vilde Preusserne og Øster¬

geøen og Høiderne ved Fartorp. Kampen er nu jette Uge maatte den dernæst taale Kulde, Stra¬rigerne nu neppe havde staaet Dannevirke saa nær,

rykket os lige paa Livet. Af Fjendens Granater, om de gjøre badser og Savn, meu den blev dog sig selv lig
der vare rettede imod vor Styrke i Bustrupegnen og imødesaae Kampens Dag med Længsel. Kam¬Hs. Maj. Kongen har imorges tidlig forladt
naaede nogle heelt ind i Friedrichsberg, en For¬ pen begyndte, og i de Træfninger, som forefaldtByen med sit Følge og har, saavidt jeg har kun¬

stad til Slesvig, som ligger hiinsides Gottorp, og net erfare, begivet sig til Flensborg. gjorde Enhver sin Pligt og gik med freidigt ModOm Hs.
—Ilden.et Fruentimmer blev der saaret af en Granat¬ Majestæt vil komme tilbage hertil, veed man ikke: Det danske Folkething takker den

Granaterne fra Fartorp naaede over til Hærdanskeimidlertid ere hans Værelser paa Slottet aldelestump.
den modsatte Slibred; en af dem slog en Dør rømmede, saa at det neppe er rimeligt. „Dannevirke er opgivet, men det danske Folke¬
ind i et Huus i Altstadt (en Deel af Slesvig Prætendenten er, som jeg tidligere ved Tele¬ thing taber aldrig sin Tillid til den danske Hær,
By), og adskillige blev fundne paa Bredden: en graf har meddeelt, bleven proklameret i Ekernførde, aldrig sin Tillid til sine Sønner og Brødre, det
af dem slog ned kun to Huse fra det Hotel, hvor hvor denne Akt skal være foregaaet i preussiske levende Dannevirke. Hæren level Saasnart Om¬

jeg boer. Troppers Nærværelse. Borgermesteren, Ju¬ stændighederne tillade det, vil den atter gaae fremad

Kampen imellem Fartorp og Maageøen iagt¬ titsraad Leisner siges at have faaet 6 Timere fremad med Gud for Konge og Fædreland
tog jeg paa ganske nært Hold, nemlig deels fra Frist til at pakke sammen, og naar Byen Slesvi¬ Vi stole paa den levense Gud, vi stole paa Folke¬

den til Gottorp førende Dæmning, deels fra et er erobret — hvilket Tydskerne ikke tvivle om vil aanden, og vi stole paa vor Hær, over hvilken
skee —Vindue i Madame Esselbachs Hotel. Skydninger denne Aand svæverskal efter Sigende den samme Frist gives

var meget livlig. Om vore Projektiler gjorde lere herværende Embedsmænd. Men den Lystig¬ „Den danske Rigsdag skal ikke glemme sin
Fjenden Skade, kan jeg ikke bedømme: derimod hed faaer vel ogsaa en Ende. Pligt i saa alvorsfuld en Tid; Folkethinget op¬

er jeg temmelig vis paa, at Fjendens ikke skadede I de sidste Dage har Times's Korrespon¬ fylder en ringe Deel af denne ved at sende

os. Hans Granater gik saagodtsom alle over Danmarks Riges brave Hær sin broderligedent, Mr. Gallenga, opholdt sig her, og do
Hilsen !“Maageøen og faldt ned i Isen mellem den og han boer Væg om Væg med mig, har jeg saa¬

Gottorp Dæmning, kastende en Røg= og Vand¬ godtsom hele Dagen Leilighed til at tale med ham

støtte i Veiret; kun en eneste saae jeg vande forar Han er en indsigtsfuld Hs. Excell. Konseilspræsidentensskarpt iagttagende Mand
Maageøen, men den har neppe heller kunnet gjøre Modsigelser. Hr. Redakteurl I Anlednineder har seet Meget, oplevet Meget og synes at

nære virkelig Sympathinogen Ulykke. Iaften har jeg havt flere af disse af den sørgelige Katastrofe, der har ledsaget Kon¬og det lille Danmark

østerrigske Projektiler i min Haand. De vare gens Besøg i Slesvig, foreligger der nu tvendeder saa modig kæmper imod Overmagten.

undne usprængte paa Slibredden og blev med Aktstykker: den overordenlig uheldig affattede

Interesse betragtede af vore Artillerister, da de Proklamation til Hæren og Biskop Monrads
VI.

ere noget forskjellige fra vore Granater, idet de Udtalelser i Rigsdagen.
Slesvig, Fredag den 5te Februar,have en Zinkbelægning forneden og foroven, iste Proklamationen, der ikke er kontrasigneretKl. 10½ Aften. *

etfor et Trærør, der temperes, saaledes som vi af Krigsministeren, men af Konseilspræsidenten,I Afskedens Øieblik skriver jeg, fortumlet og
have det, et Metalrør med flere smaa Huller. De siger Kongen ligefrem: „Men, mine Venner, jegdybt rystet, disse sidste Ord fra Slesvig By.
ville formodenlig blive underkastede en nøiere Un¬ har kun denne ene Armee til Landets Forsvar,Hovedet svimler af tusinde Tanker. Armeen er
dersøgelse af Kapitain Thestrup, der med en Eders krigskyndige Førere have formeent,og aSaa Tilbagetog, Dannevirkestillingen er opgiven

Udholdenhed, Dygtighed og Omhu, som vinde al= de kostvare Værkhv stolt jeg ei længere vilde have nogen Armee, dersometaa mangt



25), løn 12 * —
legrafisk Vei har meddeelt, Angrebet fra Østerri¬

gerne, og det paa et ganske andet Punkt af Li¬
nien, nemlig i Nærheden af Hadeby Noer. Ube¬

— hvis Styrke sagtens harmærket var Fjenden
været omtrent den samme som Preussernes den

— avanceret hen til Brecken¬foregaaende Dag
dorf, og da vore Forposter her stødte sammen med

de fjendlige Forposter, angrebes de med stor Hur¬

tighed af en langt overlegen østerrigsk Styrke, der

hidtil ikke var bleven seet, og kastedes tilbage. Dette

første Angreb kostede os en Kanon. Paa Kongs¬

høi, lidt Syd for Vedelspang, vare to Kanoner

af Batteriet Fallesen stationerede paa Forpost.
Kapitainen havde kort forinden forladt Forposten

og begivet sig til Slesvig, hvor han fik det Bud¬

skab, at hans ene Kanon var tagen, og at vi vare
fuldt Engagement med Fjenden. Den Skyd¬

ning, man yavde yørt i Slesvig, havde han saa

lidt som mange Andre tillagt stor Betydning, da

om Formiddagen Kanonerne paa Skandserne vare

blevne „udblæste“ med løst Krudt, og man antog,
at det var denne uskadelige Beskjæftigelse, der fort¬

sattes. Kanonen var bleven kaldt til Undsætning
afInfanteriet, var imod Kapitainens Instruxer
bleven ført ned ad Kongshøi og var i Nærheden

af Selk, efterat Infanteriet havde maattet vige,

bleven tagen af Fjenden, medens dog Hestene og
Forstillingen reddedes. Det varede kun ti Mi¬

nuter efter Meldingen, saa saae man Fallesen i
Galop fare ud ad Friedrichsberg til med to Ka¬

noner for at komme vore Forposter til Undsæt¬

ning, og snart efter rykkede et Par Batailloner

ud under Tonerne af „Den tappre Landsoldat“

Om Kongshøi kæmpedes der længe og uforfærdet,
men tilsidst blev den Fjendens, og igaar Aftes

stod hans Forposter, som allerede gjennem Tele¬

grafen meddeelt, der. Angrebet, der samtidig var
foretaget imod Kongshøi og langs Hadeby, var
endt Kl. 6, saaledes at Fjenden virkelig her havde

vundet en lille Fordeel over os; men vore For¬

poster blev dog atter fremskudte og stod igaar Af¬
tes i Høide med Vedelspang. Et senere paa Af¬

tenen stedfundet Engagement var ganske uden Be¬

tydning. Kampen var Slesvig By meget nær.

I Bustrup, en Landsby, der ligger ganske tæt

udenfor Forstaden Friedrichsberg, antændte fjend¬

lige Granater et Huus, fra hvilket Flammerne
oplyste den dunkle Nattehimmel og lyste vore Folk

hjem fra Dagens Møde, efterat Mørket havde

gjort Ende paa Kampen, som varede fra Kl. 3,
saa længe det var Dag. I dette Øieblik lyde fra

samme Kant Kanonskud, der forkynde, at Kampen
er gjenoptagen idag. Igaar vare ingen af Vær¬

kerne i Aktion; ventelig vil Fjenden idag forsøge

sig imod dem, og han vil da forhaabenlig løbe
Panden i Stykker.

Om vort Tab af Døde, Saarede og Sav¬

nede kan jeg Intet sige med Sikkerhed; men de

Fleste af de Saarede ere kun let saarede. Efterat

have været en Tour ude ad Bustrup til for om
muligt at see Noget af Kampen, men uden at

dette kunde lykkes, da jeg ikle som Hs. Maj.

Kongen havde den heldige Tanke at gaae op i et
af Værkerne, kom jeg tilbage til Hotellet, hvor

Mad. Esselbach havde været saa forsynlig at holde
Middagsmaden varm til de Hjemkommende, og

der traf jeg ved Bordet en Officcer, som jeg

havde talt med i nogen Tid, inden jeg erfarede,

at han var saaret af en Kugle i Laaret. Han

fpiste sin Middagsmad, drak sin Viin og spad¬
serede saa, støottet af en herværende Embedsmand
og mig, ud til Lasarethet i Neuwerk, en prægtig

tor Bygning, et Stykke Nord for Byen, hvor der
allerede laae een let saaret Lieutenant og nogle

Menige og Underofficerer, og hvortil der stadig

ankom enkelte Personer med leite Blessurer. Der
var usvækket Humeur hos den brave Lieutenant,

og han glædede sig til snart at blive udskreven af

Hospitalet for at kunne komme i Ilden igjen;

hans Haab vil efter hans Saars Beskaffenhed
sikkert gaae i Opfyldelse. Andre vare værre med¬

guug uudt nugllr. Der ei jormbornig ostt:  Dyg, vg uostulr onv sunont puu Dievoru, (i

dens Hensigt en Tidlang at matte os ved mindre af dem slog ned kun to Huse fra det Hotel, hvori
Angreb for da, naar vi ere svækkede, at foretage jeg boer

Kampen imellem Fartorp og Maageøen iagt¬en Hovedstorm. Han har den store Fordeel, at

han let kun sende 10,000 Mand ud imod et en¬ tog jeg paa ganske nært Hold, nemlig deels fra

kelt Sted, medens vi ikke tør blotte noget Punkt den til Gottorp førende Dæmning, deels fra et
af Linien, og vi maae derfor vise en stadig Agt¬ Vindue i Madame Esselbachs Hotel. Skydningen

paagivenhed, der trætter. Hans Plan synes der¬ var meget livlig. Om vore Projektiler gjorde

for ganske vel betænkt, men det skal dog koste ham Fjenden Skade, kan jeg ikke bedømme derimod
Tusinder at tage Thyras gamle Vold, hvis det er jeg temmelig vis paa, at Fjendens ikke skadede
ellers kan lykkes ham. os. Hans Granater gik saagodtsom alle over

Stemningen her i Byen var igaar uhygge¬ Maageøen og faldt ned i Isen mellem den og
lig triumferende hos de indfødte Wühlere. Da Gottorp Dæmning, kastende en Røg= og Vand¬

Skydningen var saa nær, bildte de sig ind, at tøtte i Veiret; kun en eneste saae jeg vande foran

deres „Befriere“ allerede havde taget Skandserne, Maageøen, men den har neppe heller kunnet gjøre

og de sendte de mest overmodige og spottende nogen Ulykke. Iaften har jeg havt flere af disse
Blikke til de Danske. Idag ere de lidt spagere. østerrigske Projektiler i min Haand. De vare

Skulde Dannevirkestillingen maatte rømmes, og fundne usprængte paa Slibredden og blev med

Slesvig saaledes faae tydske Tropper istedetfor Interesse betragtede af vore Artillerister, da de

danske, nærer jeg ikke Tvivl om, at der strax vil ere noget forskjellige fra vore Granater, idet de

blive foretaget slesvigholsteenske Demonstrationer, have en Zinkbelægning forneden og foroven, iste¬
og at Prætendenten øieblikkelig vil blive proklame¬ detfor et Trærør, der temperes, saaledes som vi
ret. I Ekernførde skal Proklameringen allerede have det, et Metalrør med flere smaa Huller. De
have fundet Sted. Jeg har iøvrigt ikke kunnet ville formodenlig blive underkastede en nøiere Un¬

erfare Noget om, hvad der er passeret i det af dersøgelse af Kapitain Thestrup, der med en

Fjenden besatte Terrain, og jeg har navnlig for¬ Udholdenhed, Dygtighed og Omhu, som vinde al¬

gjæves søgt at faae at vide, hvad der er blevet af mindelig Paaskjønnelse, forestaaer Artilleriparken.

Justitsraad Leisner, der naturligviis siden „Bü¬ Idag ankom hertil et Batteri (sex Kanoner)
chel=Affairen“ er i høi Grad „mißliebig“. De fra Als. Det er Batterict Klein, i forrige Krig
loyale Indvaanere tænke sig med dyb Bekymring bekjendt som Batteriet Jessen, under hvilken
det Uvæsen, der vil blive drevet, naar de Danske Benævnelse det vandt et hæderligt Navn, som det

skulde blive tvungne til at gaae bort, og en tydsk¬ nu sikkert vil vise sig værdigt. Vi kunne her godt
talende Dame forsikkrede mig igaar, medens Taa¬ trænge til denne Forstærkning og til al den For¬

rerne strømmede hende ned ad Kinderne, at hun stærkning, vi kunne faae. Det er en meget an¬

hver Dag tænkte paa, hvorledes man stræbte af strengende Tjeneste for vore Soldater, der bliver

berede Danmark Polens Skjæbne. Men de yderligere anstrengende, fordi Veirforholdene ofte
Loyale ere her i Mindretallet og ville neppe kunne gjøre det umuligt for dem at faae den Hvile paa

somlade deres Stemme høre, saa meget mere deres Pofter, som de under andre Omstændigheder

for¬Danske og Danskjindede ikke paa langt nær kunde have. Men trods alle Anstrengelser er Mo¬

ellermaae at raabe saa høit som de, hvis Attraa det usvækket, Humeuret godt. Det er en For¬

MenInteresse drager dem til det store Fædreland. nøielse at see en Bataillon eller et Regiment

eire;med Guds Hjælp ville vi nok til Slutning komme marscherende hjem fra en drøi Forposttje¬

skuldeDanmark er ikke Polen, og selv om vi neste. Maaskee have Soldaterne maattet holde ud
komme til at staae ene i Striden, vilde vi siktert i en heel Dag, gjennemblødte af Regnen, vadende

have Livskraft nok til at føre den til Ende uden i Snavs til Knæerne, maaskee have Fjendens Kug¬

at opgive vore dyrebaste Rettigheder. ler pillet Kammerater ud af deres Rækker, og dog
Hs. Maj. Kongen foretager daglig smaa komme de syngende og uforfærdede hjem. En Be¬

Toure i Byens Omegn. I Tirsdags skal han støit, et Stykke Skinke, en Snaps og nogle Ti¬
have været en Tour henimod Mysunde; igaar gik mers Søvn — saa kunne de atter gaae imod

han under Kampen, ledsaget af Hs. Exc. Kon¬ Fjenden, naar det maatte gjøres fornødent, og
seilspræsidenten, Hofmarschal Løvenskjold og flere Bevidstheden om, at de kæmpe for Fædrelandet

Kavalerer, ud ad Bustrup til, og fra en af de vil da fordobble deres Kræfter. Hvor ganske an¬

ved Friedrichsberg beliggende Skandser skal han derledes er det ikke med vore Fjender! Hvad
have seet paa Træfningen, saavidt det derfra lod kæmpe de for? Ikke Folkenes Sag, ikke deres
sig gjøre. Fædrelands Sag, ja maaskee knap deres HerskeresiIdag foregaaer Angrebet, efter hvad jeg Sag. Idag indførtes her til Byen nogle saarede

dette Øieblik erfarer, ved Fartorp (paa den syd¬ østerrigske Soldater. Under Gaarsdagens Kamp

lige Slibred), altsaa ogsaa tæt i Nærheden. Skyd¬ foran Bustrup havde Kapitain Fallesen med to

ningen vedbliver, og der bliver efter Sigende skudt Kanoner dristig besat et Placement knap 500 Alen

fra vor nylig opkastede Skandse paa Maageøen fra Fjenden og havde med sine Granater beskudt
(Möwenberg) i Slien; hvorledes Kampen stiller nogle Huse i Vedelspang, bag hvilke de fjendlige

sig, veed jeg ikke. Kolonner stod. Her fandtes idag af vore Sol¬
dater nogle faarede Østerrigere, som deres Kam¬

merater ikke havde naaet at medtage, forend de
V. trak sig tilbage. I henved fireogtyve Timer havde

disse Stakler i deres tynde Uniformer (de øfter¬
Slesvig, Torsdagen den 4de Febr., Aften. rigske Uniformer see godt ud, men ere af meget

tyndt Klæde og aldeles uskikkede til et Vinterfelt¬Allerede i det i Formiddags afsendte Brev
tog) ligget saarede paa den aabne Mark, førendomtalte jeg kortelig, at vi atter idag vare engage¬
de blev opdagede og af deres Fjender, fik denjegrede med Fjenden, og ved Telegrammer har
Pleie, hvorel de saa haardt trængte. Deres Fjen¬sigenere meddeelt, at dette Engagement strakte

Nei, un deres Modstandere. Man tiltalteder !over en stor Deel af Linien, men tillige, at det
dem paa 2 dst; de rystede paa Hovedet: „nich'shavde meget Lidet at betyde. Fjendens Hensigt
verstehen“; paa Fransk, ja endog paa Latin, menhar været deels den sædvanlige, ved idelige Allar¬
nei, intet af Sprogene forstod de. „Ungaren“meringer at trætte vore Folk, deels at gjøre sine
sagde da den Ene. Det var Ungarere, KossuthsSoldater bekjendte med Terrainforhaldene og at

Landsmænd, Tydskernes og Tydskeriets Dødsfjen¬udmaale Distancer. De Punkter, der berørtes af
der, som vare sendte hid for at kæmpe for „detFjendens Rekognoscering, vare Reide, Terrainet
store Fædreland“ og dets „stammverwandte“ sles¬imellem Store og Lille Dannevirke, Bustrup og
vigholsteenske Brødre. Med hvilke Følelser maaeMaageøen. Paa denne sidste T, der ligger i
de ikke være gaaede i Kugleregnen, som de medSlien udfor Slesvig By, have vi opkastet Skand¬
Glæde vilde have trodset, naar det havde væretser, og disse i Forbindelse med Skandserne ved

geis hue mrbokktt, oirorn proliuiktte CikeisBrok

hvor denne Akt skal være foregaaet i preussiske

Troppers Nærværelse. Borgermesteren, Ju¬
stitsraad Leisner siges at have faaet 6 Timers
Frist til at pakke sammen, og naar Byen Slesvic

er erobret— hvilket Tydskerne ikke tvivle om vil

— skal efter Sigende den samme Frist givesskee

flere herværende Embedsmænd. Men den Lystig¬

faaer vel ogsaa en Ende.hed

I de sidste Dage har Times's Korrespon¬
dent, Mr. Gallenga, opholdt sig her, og da
han boer Væg om Væg med mig, har jeg saa¬

godtsom hele Dagen Leilighed til at tale med ham.

Han er en indsigtsfuld, skarpt iagttagende Mand,
der har seet Meget, oplevet Meget og synes at
nære virkelig Sympathi for det lille Danmark,

der saa modig kæmper imod Overmagten.

VI.

Slesvig,Fredag den 5te Februar,
Kl. 10½ Aften.*)

I Afskedens Øieblik skriver jeg, fortumlet og
dybt rystet, disse sidste Ord fra Slesvig By.

Hovedet svimler af tusinde Tanker. Armeen er

paa Tilbagetog, Dannevirkestillingen er opgiven,
de kostbare Værker, hvortil saa mangt et stolt
Haab var knyttet, staaer nu med fornaglede Ka¬
noner, og naar Dagen imorgen oprinder, vil

Fjenden triumferende holde sit Indtog i Slesvig,
hvor Alt er forberedt paa at give de tydske Trop¬
per en festlig Modtagelse. IEftermiddagud¬

bredte den Efterretning sig, at Kanonerne paa

Maageøen vare kastede i Vandet; kort efterhed
det, at Kanoner vare bortførte fra Værkerneved

Ellingsted, og den Travlhed, der henimod Aften
herskede i Hovedkvarteret, gav Bekræftelse pac

Rygtet om, at vor Armee virkelig skulde vige,

vige uden Sværdslag, vige med Vanære, vige,
medens den, udmattet som den var af de fore¬

gaaende Dages Anstrengelser, endnu brændte af
Begjærlighed efter at maale sig med Fjenden,
efter at see ham løbe Panden i Stykker imod

vore Værker, paa hvis Styrle der var givet et
saa glimrende Beviis ved Mysunde, hvor vi kun

havde c. 100 Døde og Saarede, medens alene

eet fjendligt Lasareth, som det med Sikkerhed er
blevet berettet, har maattet optage 800 Preussere,

der vare saarede i denne Affaire. Er det Diplo¬
matien, der har spillet os dette Puds, som man

her vil paastaae, saa være den forbandet !Hvor
mange Forbandelser have ikke iaften lydt over den

fra vore brave Officerer, hvor megen Nedtrykkelse,

hvor megen Skuffelse, hvor megen Ydmygelse vil

ikke gribe den menige Mands Hjerte. Endnu i
dette Øieblik vide vore Soldater ikke, hvad der

forestaaer dem i denne Nat. De staae endnu i

Stillingen og vente maaskee om kort Tid at

skulle optage det Angreb, som man veed, at Fjen¬

den har paatænkt imorgen, men naar da Sig¬
nalet lyder, vil det ikke være; avanceer: men:

retireer! Stakkels Soldater, stakkels Officerer,
takkels Danmarkl Hvor tungt at være lille, og
dobbelt tungt at regeres af Folk, der ikke kunne

taale Tanken om de „Strømme af Blod“ som
hver af Danmarks Sønner i Hæren med Glæde
vil udgyde for vort fælles Fædreland. Det er

smukt at være menneskelig, men smukkere endnu

ikke af Menneskelighedshensyn at glemme det, der

staaer høit derover: Æren!
Der allarmeres til Opbrud. Farvel Sles¬

vigFarvel Du dyrebare Dannevirke, hvis Navn
giver saa kraftig Gjenklang i hvert dansk Bryst!
——

*) Dette Brev er skrevet med Blyant paa smaa

Papirsstumper og bærer saavel i sin Skrift som i sin
hele Form og Tone Vidnesbyrd om den Stemning,

hvoraf vor Korrespondent ligesaa vel som alle Andre
har været greben. Vi have Intet villet forandre, for at
vore Læsere kunne modtage det usvækkede Indtryk.

Red.

(Meddelelser til Krigsministeriet og Tele¬
grammer til „Dagblbdet“ see 3die Side).
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levende Dannevirke. Hæren level Saasnart Om¬
stændighederne tillade det, vil den atter gaae fremad

fremad med Gud for Konge og Fædreland!
Vi stole paa den levense Gud, vi stole paa Folke¬
aanden, og vi stole paa vor Hær, over hvilken

denne Aand svæver
„Den danske Rigsdag skal ikke glemme sin

Pligt i saa alvorsfuld en Tid; Folkethinget op¬

fylder en ringe Deel af denne ved at sende

Danmarks Riges brave Hær sin broderlige

Hilsen!

Hs. Excell. Konseilspræsidentens

Modsigelser. Hr. Redakteurl I Anledning
af den sørgelige Katastrofe, der har ledsaget Kon¬

gens Besøg i Slesvig, foreligger der nu tvende

Aktstykker: den overordenlig uheldig affattede
Proklamation til Hæren og Biskop Monrads
Udtalelser i Rigsdagen.

I Proklamationen, der ikke er kontrasigneret
af Krigsministeren, men af Konseilspræsidenten,

siger Kongen ligefrem: „Men, mine Venner, jeg
har kun denne ene Armee til Landets Forsvar,

og Eders krigskyndige Førere have formeent, at

jeg ei længere vilde have nogen Armee, dersom

I ei nu trak Eder tilbage. Derfor tog de Be¬
slutningen at vige.“Her er Grunden til Kata¬

strofen, hvorledes man endog maatte dømme om

dens Værdi, altsaa angiven bestemt, klart og
tydelig.

Kommer man derimod saa til Konseils¬

præsidentens Udtalelser til Rigsdagen, da bliver
omvendt Alt ubestemt og uklart; Grunden om¬

tales som fuldkomment utydelig. „Jeg seer mig“

— sagde Monrad ifølge Rigsdagstidendens ud¬

—trykkelige Ord „ikke istand til at give Dem
en Forklaring af, hvad der har bevæget Krigs¬
raadet til med 10 Stemmer imod 1 at beslutte

Opgivelsen af Dannevirkestillingen. Det er mig

uforklarligt, og jeg seer mig, som sagt, ikke istand til

derom at meddele nogen Oplysning.“ ... „Spørgs¬

maalet bliver nu¬ saaledes vedbliver han
— „hvad der kan have bevæget Ge¬længere hen

neralkommandoen til at tage denne Beslutning
hvad der kan have været Grunden til det store

Omslag, som er foregaaet i saa kort Tid.Det

er herom, man endnu mangler Forklaring.“ ... „Det
— —er først“ gjentager han senere „naar man

har modtaget Protokollen, at man vil kunne
danne sig en Forestilling om, hvad der har be¬
væget Krigsraadet til at tage den skjæbnesvangre

Beslutning at opgive Dannevirke.“ .. „Hvad der nu

har gjort“ saaledes slutter han endelig
„at Sagen har stillet sig saaledes for den kom¬

manderende General, at han til det paagjældende

Tidspunkt har troet at burde forlade Stillingen,
det er det, som ikke ligger klart for. Der er

Ingen her, som derom veed Besked, da, som

sagt, det Aktstykke mangler, der skal indeholde de
fornødne Oplysninger i Sagen.“ — I Landsthin¬

zet udtalte Biskop Monrad sig derpaa aldeles
som i Folkethinget: „Naar jeg har udbedt mig
dette Møde for at gjøre en Meddelelse, saa maa

jeg strax bemærke, at jeg ikke seer mig istand til

at give Dem nogen Forklaring af de Grunde,
som have fremkaldt Opgivelsen af Dannevirke¬

stillingen.“

Kongens Proklamation til Hæren er dateret

fra Sønderborg den 6te Februar. Konseilspræ¬

sidentens Udtalelser Folkethinget fremkom deri¬
mod den 7de Februar. At man kunde være uvis

om Sagen den 6tt men have faaet Vished den

—7de forstaaes.det kunde Men hvorledes er
atdet at forstaae, Grunden til Opgivelsen af

Dannevirke bliver angivet saa bestemt i Prokla¬

mationen den 6teFebruar, og at Monrad, der

har kontrasigneretProklamationen til Soldaterne

istedetfor Krigsministeren, derimod den 7de Fe¬
bruar stiller Alt hen i Uvished? Denne Strid

trænger formeentligtil nogle oplysende Ord.



Læssøe om Stillingen ved Sles¬

vig. Hr. Redakteur! Tillad mig at bringe i
Deres Læseres Erindring nogle Ord af Oberst

Læssøe, som ville findes i hans „Anmærkninger

til „Den slesvigske Krig i 1848“ ved en Officeer

af Armeen““Pag. 16, og som vistnok netop i
dette Øieblik ville læses med Interesse. De lyde

saaledes:
„Vi vidste, at vi ved Slesvig vilde

blive angrebne af en flere Gange stærkere Fjende;
vi havde Valget mellem at vove Alt og derved
muligviis vinde en Seir, men rimeligviis lide

— eller at forsvare os haard¬et totalt Nederlag,

nakket, men saa forsigtig, at Armeen ikke kunde

blive ødelagt i eet Slag. Der kan være forskjel¬
lige Meninger om, hvilket Valg der var det rette

for os Danske i April forrige Aar (1848). Men
vilde man ikke sætte Armeen paa Spil, maatte

Kampen i Hovedtrækkene føres, som den blev

ført; thi for den Militaire er det vist, at naar

en lille Armee skal udholde en Kamp mod en

mægtigere Fjende uden at udsætte sig for at gaae

tilgrunde, maa den aldrig paa een Gang føres i
Ilden.De forskjellige Afdelinger maae, under¬

støttende hinanden, successive deeltage i Kampen.

En anden Hærfører havde maaskee besluttet sig til

Generalat vinde eller tabe Alt ved Slesvig.
Hedemann valgte at forsvare sig haardnakkek og

at sikkre sig simod Armeens Undergang. Det er
unægteligt, at han derved fjernede Sandsynlig¬

heden for at vinde en Seir, men det er ligesaa
vist, at han løste den Opgave at bestaae en hæder¬

lig Kamp mod en dobbelt saa stærk Fjende, uden

at lade sin Armee oprive.“

IMysunde.Træfningen ved
„Hamb. Nachr.“ findes en Beretning om Træf¬

ningen ved Mysunde, hvoraf det yderligere frem¬

gaaer, at Preusserne havde isinde at tage Stillin¬

gen, men blev fuldstændig slaaede tilbage med stort
Tab. Man nærede endnu fra preussisk Side den

Indbildning, at de Danske ikke for Alvor vilde

føre Krig, og Kommandoen smigrede sig med, at

de preussiske Soldater blot behøvede at storme frem

for at blive Herrer over Skandserne. For denne

kalske Forestilling eller dette taabelige, Over
mod maatte Preusserne imidlertid bøde haardt,

og til at besmykke Nederlaget kan der kun
anføres, at en tæt Taage forhindrede de preus¬

siske Kanoner i at tage nøiagtig Sigte, skjøndt
denne Omstændighed jo maa have været af
tilsvarende Betydning for Forsvaret. Preusserne
førte ni Batterier, Haubitser, sexpundige Feltka¬
noner, korte tolvpundigere og riflet Skyts i Ilden,
og Angrebet aabnedes fra Høien ligeoverfor Skand¬

serne i 900 til 1000 Skridts Afstand. IDer paa¬

ftaaes, at det preussiske Artilleri ingen væsenlig
Skade led; men der er al Grund til at tvivle

herom, da det indrømmes, at Tabet af Mandskab
Infanteriet skred gjentagneog Heste var stort.

Gange til Storm, hvorunder det led frygtelig baade

ved Artilleri= og Geværilden, og skjøndt det gik ivrig

paa, hedde, det, kunde det ikke tage en eneste Skandse.
Angrebet udførtes af Batailloner fra fem Regi¬

menter; et enkelt Regiment af de Tropper, som

havde været mest udsatte, mistede 7 Officerer,

hvoriblandt Kommandeuren, Major Jena, der

som Frivillig havde deeltaget i Slaget ved Sol¬
ferino og i dette var bleven saaret. Han ramtes
af en Kugle i Brystet. Oberstlieutenant Fran¬

gois blev truffen af en Kugle i det høire Kjæbe¬
been, og Kuglen gik ud igjennem det venstre; til¬

lige fik han en Kugle igjennem det høire Laar.

Prinds Friedrich Carls Adjudant, Lieutenant ved

Hufarerne, Grev Gröten blev paa et Ridt som
Ordonnantsofficeer truffen af eu Kugle i Brystet

og faldt død af Hesten; ikke faa Officerer fik de¬
res Heste skudte under sig. Naar det til Slut¬
ning hedder, at det hele Tab var 120 til

150 Døde og Saarede, er det af Skildrin¬
gen af Kampen klart, at dette Tal langt fra

stemmer med Virkeligheden. I det danske Hoved¬
kvarteer vilde man som bekjendt vide, at der alene

6.

Do., 8de P Nr. 71, do. Nielsen, do. i høire Fod. har i mange Aar været Forviklinger om Hertug¬

dønimerne; disse Forviklinger ere ikke blevne ord¬Do., 2 i R. Nr. 397, do. Justesen, do. i høire

nede, og det er muligt, at det nu kan skee, menHaar.d.
Do., 6te K., Nr. 434, do. Nielsen, Contusio jeg tvivler meget om, at England kunde bidrage

abdomin. ved Granatstykker. Noget til en varig Afgjørelse af Spørgsmaalet ved

1ste Inf.=Reg., 4de K., Nr. 473, do. Jacobsen, at sende 25,000 Mand til Slesvig og Flaader til

Nordsøen, Østersøen og det adriatiske Hav. Spørgs¬Streifskud i høire Been.
Do., 3die K., Nr. 480, do. Zacobsen, Skudsaar maal af den Natur kunne kun løses paa en varig

Maade af dem, der ere dybt interesserede deri, ogigjennem høire Haand.
Do., 3die K., Nr. 64, Underkorpoml Jørgensen, dette er ikke Tilfældet med os. Det er ikke til¬

strækkeligt til at interessere os i denne Sag, atdo. i venstre Bryst.
Do., 4de K., Nr. 49, Menig Jensen, do. igien¬ Prindsen af Wales har taget Kongen af Dan¬

nem høire Laar. marks Datter tilægte. Det vilde være høist uhel¬

20de Inf.=Reg., 5te K., Nr. 343, do. Lausen, digt og høist utaaleligt, hvis Medlemmerne af det
engelske Kongehuus, der ikke maae gifte sig ind ido. igjennem venstre Laar.

Do., 2det K., Nr. 15, do. Bogholdt, do. i Un¬ engelske Familier, ved at gifte sig i Udlandet skulde

derlivet let og i høire Arm. indvikle England i fremmede Landes Strid. En

saadan Konsekvents vilde i høieste Grad vækkeDo., 2det K., Nr. 354, do. Christensen, do. igjen¬

Tvivl hos den engelske Nation om det Fordeel¬nem venstre Fod.
Do., 5te K., Nr. 63, do. Poulsen, do. igj. høire Fod. agtige og Glædelige ved kongelige Familieforbin¬

Do., 5te K., Nr. 388, do. Jensen, Skudsaar i delser. Bladene have meddeelt, at der er udstedt

høire Skulder. visse Befalinger til Garden, og at Flaaden skal

Do., 5te K., Nr. 203, do. Kock, Bajonetstik i sendes et eller andet Sted hen. Disse Efterret¬

Foden (Vaade). ntnger gaae formodenlig kun ud paa at føle sig
Do., 5te K., Nr. 121, do. Tullesen, Skudsaar i or eller maaskee paa at imponere Østerrig og

venstre Knæhas. Preussen. Jeg kan kun forklare de to tydske

21de do., 5te K., Nr. 134, do. Møller, Skudsaar Magters Optræden ved, at de ere bange for en

igjennem venstre Been. Revolution i Tydskland og tilsyneladende gaae i

Do., 4de K., Nr. 184, do. Ingwersen, do. i Spidsen for store Operationer, der kunne afvende

høire Arm, haardt saaret. de ubehagelige Omvæltninger, som de troe at have
Do., 4de K., Nr. 345, do. Fænø, do. i Laaret. Grund til at frygte; men hvis jeg her talte til
Do., 1ste K. Nr. 140, Underkorporal Carstensen, Medlemmerne af den engelske Regering, vilde jeg

do. i venstre Arm. minde dem om, at der i 1853—54 (førend Krim¬

Do., 1ste K. Nr. 250, do. Berthelsen, do. gjen¬ krigen) var Medlemmer i Kabinettet, som idelig
nem høire Læg, let. talte om Fred. Gladstone og Lord Aberdeen øn¬

Do., 3die K. Nr. 248, do. Nissen, Saar i Fo¬ skede oprigtig Fred, og det Samme var uden Tvivl

den, let. Tilfældet med Dronningen og Prinds Albert, og
Do., 1ste K. Nr. 530, do. Høeck, Skudsaar i desuagtet gik man i Krig. Regeringerne tage

venstre Arm. Forholdsregler, som de ikke mene betyde Krig, men
Do., 1ste K. Nr. 180, do. Mortensen, Streifsaar de bringes efterhaanden nærmere til Grændsen

paa høire Knæ, let. mellem Krig og Fred, og under Paaskud af, at de
10de Inf.=Reg., 5te K. Nr. (2), do. Andersen, nu ikke med Ære kunne trække sig tilbage, styrte

Skudsaar i venstre Been (Brud?) de sig i Afgrunden. Der var dengang Medlem¬
21de do., 2det K. Nr. 594, do. Petersen, do. i mer af Kabinettet, som ikke havde den mindste

høire Laar Tanke om at føre Landet i Krig. I det engelske
Do., 2det K. Nr. 306, do. Simonsen, do. gjen¬ Kabinet hersker der en forunderlig Sædvane, som

nem høire Been. Publikum ikke kjender Noget til, men som jeg
4de Drag.=Reg., 3die K. Nr. 98, Dragon Han¬ skal forklare. Naar en Regering dannes, seer

sen, do. i Overarmen med Brud. man en Liste paa 13 Medlemmer, der siges at
Krigsfanger. høre til „Kabinettet“ og de indfinde sig i Kabi¬

K. K. østerr. Feltjægerbat. Nr. 9, 3die K., Me¬
netsraadene som Dronningens Ministre men der

nig Johan Jänisch, Skudsaar i venstre Haand. findes desuden et indre Kabinet, der i Almin¬
34te Inf.=Reg. König Wilhelm v. Preussen, 2den delighed bestaaer af Premierministeren, Udenrigs¬

Batl., 11te K., Kadetkorporal Heinrich Dotzdur, ministeren og en tredie Minister. Lord Derby
Skudsaar i høire Laars øverste Trediedeel (med var Medlem af Sir Robert Peels Kabinet, og
Brud). dog vidste han ingen Besked om et høist vigtigt

Efter Overlæge Hahns Opgivelse den 4de Memorandum og en Overeenskomst, der var ble¬
Sart.1864.Februar ven vedtagen imellem Sir Robert Peel, Heriu¬

gen af Wellington, Lord Aberdeen og Keiser Ni¬Fortegnelse over de fra Armeen til Kjø¬
kolaus af Rusland. Lord Derby erklærede iGarnisonshospital den 7de Februar eva¬benhavns
Overhuset, at han, indtil han blev Premiermini¬Saarede.kuerede
ster, aldrig havde seet det nævnte MemorandumInf.=Rg. Kp. Nr.

Hansen, lettere saaret,Menig eller vidste Noget om dets Tilværelse. Der er2651
do.,Petersen,293 blevet sagt mig, at da Lord Derbys Kabinet dan¬

do.,Andersen,246 nedes, blev der gjort et Forsøg paa at lægge hele
Petersen, mindre let,2849 det indre Kabinets Magt i Hænderne paa Lord2

Christensen, haardt, død427 Derby og Lord Malmesbury, der var Udenrigs¬

imorges minister, men at en tredie Minister, som kjendte

174Underk Simonsen, lettere, det Ansvar, der knyttede sig til hans høie Stil¬9

Therkelsen, do., ling, vægrede sig ved at paatage sig Ansvaret forMenig34

Christensen, do.,514 Bestemmelser, der vedtoges, uden at han blev be¬11

413 Nielsen, haardt, kjendt med alle Omstændighederne derved, og saa¬18

15 Christensen, do., ledes blev Lord Derbys hemmelige Kabinet sam¬20

Nielsen, lettere, mensat af tre og ikke af to Medlemmer. Med13520

Korporal Mikkelsen, haardt, Hensyn til det nuværende Kabinet tør jeg sige,1720

ra hvad der er skeet ved tidligere Leiligheder,121 Menig Thuelsen, mindre let, at20

direkte Underhandlinger medJessen, lettere,294 fremmede Magter og21

Ledelsen af de udenlandske55 Dragon Rasmussen, mindre let Anliggender næstenDragr. 2
udelukkende besørges af LordKjøbenhavn, den 8de Februar 1864. Palmerston og Lord

thiM. Djørup. Russell. Det kan ikke være min Hensigt
—det vilde være latterligt at insinuere, at Lord

Palmerston ikke skulde haveden rigeste ErfaringStemningen i Sverig. Træfningen
frem¬der staaesom ) i alle Sager, i Forbindel mher først urigtig opfatteved Bustru

gracht var saaret, erholdt Kommandoen over

dennes Dragoner.

Dampskibene i Korsør. Det hedder

i„Korsør Avis“ for den 6te Februar: De her¬
værende Dampskibe ere inat ved Telegrafen kaldte

til Flensborg, hvortil 4 øieblikkelig afgik. Som

Følge heraf er der idag intet Postskib afgaaet til

Aarhuus, og kun eet er forblevet her for at over¬
føre Posten til Nyborg. Man slutter af denne

Rekvisition, at et Hovedslag er ventet idag, og at
Skibene ere kaldte til Flensborg for at bringe

Saarede til Lasaretherne i Fyen.

Opbragte Skibe. Helsingør, den
2den Febr. (B. T.) Af Dampfregatten „Jylland“

der siden Fredag Eftermiddag ligger paa Rheden,
er opbragt en Lübecker Brig, tre preussiske Barker

og en Brig, formeentlig fra Rostock, hvilke tillige¬

med de tidligere indbragte ere førte til Kjøben¬
havn.

Dødsfald. De svenske Blade bringe den
beklagelige Efterretning, at en af Sverigs mest
fremragende offenlige Mænd, Gustaf Laller¬

stedt, er afgaaet ved Døden i en Alder af kun

48 Aar efter to Dages Sygdom af Hjernebetæn¬

Lallerstedt var Medlem af den svenskedelse.
Rigsdags Borgerstand; han betragtedes som Stan¬
dens første Taler og indtog en betydelig Plads
Behandlingen af praktiske, navnlig finantsielle

Spørgsmaal. Han anvendtes ligeledes undertiden

ved diplomatiske Sendelser, som ikke godt kunde

betroes til officielle Personer. Nordens Eenhed

havde i Lallerstedt en af sine varmeste Tilhæn¬

gere; hans fortræffelige Bog „La Scandinavie,

ses Craintes et ses Espérances= forfægter

et skandinavisk Statsforbund mellem de nor¬

diske Stater, som hver for sig skulde beholde
sin indre nationale Selvstændtghed; og Lallerstedts
Skandinavien gik vel at mærke til Eideren. Han

tænkte sig fremdeles som et fjernere politisk Maal

en permanent Alliance mellem de skandinaviske
Stater og Frankrig, og en indbyrdes Tilslutning
mellem de europæiske Magter af anden og tredie

Rang med Frankrig som Rygstød. Lallerstedt var
Grosserer, men kun af Navn, da det for at væl¬

ges til Rigsdagsmand i Borgerstanden er nød¬
vendigt at udøve en eller anden borgerlig 2be¬

fattning=. Han var i denne Egenskab valgt for
I Bladliteraturen deeltog han medVadstena.

større og mindre Mellemrum, og han eiede indtil

og et Par Aar siden en Part i Astonbladet.

Kommandeur i So=Etaten(Fdl.)

Mathias Poulsen Secher, K. af Db. og
Dbmd., i sin Tid agtet og anseet som en meget

dygtig Officeer, ligesom han var en forstandig og

agtværdig Mand, er i Søndags afgaaet ved

Døden,

Den „slesvigholsteensket Tandes¬
„Voss. Zeit.deputation i Dresden.

indeholder følgende Skrivelse fra Dresden af 31te

Januar: „Den slesvigholsteenske Deputation mod¬
toges her med Jubel og har atter under Jubel

forladt os. Den Modtagelse, som den har fun¬

det hos Fyrste og Folk, giver den den bedste Ga¬
detranti for, at Hertugdømmernes Sag ligger
hosachsiske Folk varmt paa Hjertet. Audientsen

Kong Johan fandt Sted igaar Formiddags Kl.
10. Advokat Wiggers yttrede i sin Tale til Kon¬
gen, at Deputationen ikke blot var sendt af det hol¬
steenske Folk for at bringe Hs. Maj. den dybeste

Tak for Sachsens Optræden, men tillige for at
bede om, at Hs. Majestæt ogsaa i Fremtiden

vilde antage sig Hertugdømmernes Sag. „Det

glæder os,“ vedblev Talerne, „at Deres Maje¬
stæt, der blandt alle tydske Fyrster bedst forstaaer

at beskytte og fremme Retten, har anerkjendt Her¬

Men desto stærkeretug Frederik VIII's Ret.“

var ogsaa Hertugdømmernes Haab om, at Kongen

vilde forstaae at beskytte og værne om det, som

han erkjendte for Ret. Derpaa tilbageviste Wig¬

gers de Feudales Paastand om, at Bondestander

Stemningen isympathiserede med Demnmark

Kjøbenhavns Amt en Kjendelse, hvorved en i Am¬

tet boende juridisk Kandidat ikke erkjendtes beret¬

tiget til i Henhold til Værnepligtslovens § 48 at

forbigaaes ved Indkaldelse til Hærens Forstærk¬

ning af den Grund, at han i sin Tid, uanseet

at han ogsaa dengang opholdt sig i Amtet, var

optagen som Medlem af Kongens Livkorps (Stu¬

denterkorpset), og at der ikke senere var meddeelt

ham noget Afskedsbeviis fra Korpset.

Sø= og Handelsretten. Under 29de

M. er der meddeelt allerh. Stadfæstelse paa

Valget af efternævnte 17 Medlemmer af Kjøben¬
havns Sø= og Handelsret, nemlig som handels¬

kyndige Medlemmer: Silke= og Klædehandler I.

I. Gammeltoft, Mægler Ed. I. Hvidt,

Mægler N. F. Høffding, Grosserer N. I.

Meinert, Grosserer M. G. Melchior, Gros¬
serer R. Puggaard, Isenkræmmer I. G.

Rohde, Grosserer, Generalkonsul M. Salo¬
monsen, Grosserer B. W. Sass, Konsul O.

B. Suhr, Grosserer Kjerulff Gottschalck,
Grosserer Ed. Thune, og som Søkyndige: Or¬

logskapitain F. Paludan, Waterskout, Slibs¬

fører L. C. Poulsen, Grosserer Th. Sonne
Skibskapitain F. Stage, Skibskapitain I.

Strandgaard.

Da ApothekerApothekerbevilling.
B. Jacobsen, der ifølge allerh. Bevilling af 26de

Mai 1838 oprettede og derefter har drevet et Apo¬

thek paa=Stykkisholm under Islands Vestamt, er

afgaaet ved Døden, kunne Ansøgninger fra dem,
der maatte ønske at etablere sig som Apotheker paa

bemeldte Sted, indgives inden 6 Uger fra den
2den Februar til Sundhedskollegiets Dekanus.

Kunstforeningen. Søndagen den 7de

Febr. foretoges Valg paa Kunstgjenstande af de

Medlemmer, hvis Nummere blev udtrukne ved

Generalforsamlingen den 7de Januar d. A. Val¬

1)H. Aumont,gets Udfald blev som følger:
Markblomster, 30 Rdl., Grosserer Mohr:
2) C. E. Baagøe, Strandparti ved Skolen t

Taarbæk, 150 Rdl., Boghandlerkommis Lee¬
meyer; 3) O. Bache, Paa Veien til Markedet,

250 Rdl., Grosserer G. Petersen; 4) C. Bøgh,
Klippeparti med Køer, 200 Rdl., Generalkrigs¬

kommissair v. Schmidten; 5) C. M. Dahl,

Linieskibet „Frederik den Sjette“ krydser udfor
Kullen, 200 Rdl., Justitsraad Jespersen i Hor¬

ens; 6) A. Dorph, Portraitstudie af en romersk
Bondekone, 100 Rdl., Uhrmager Hertig; 7) H.

G. Friis, I Udkanten af Skoven, 30 Rdl., Rit¬

mester Busky Neergaard i Randers; 8) H.
70Heger, Stadsporten i Rothenburg i Bayern,

Rdl., Kjøbmand Erichsen i Newcastle; 9) A. E.
Kjeldrup, I. Udkanten af Skoven, 200 Rdl.

Premierlieutenant Grüner; 10) Professor Kiær¬
chou, Parti i Bohuslehn, 450 Rdl., Grosserer

Rohde; 11) G. E. Libert, Parti ved Badstu¬
dammen i Frederiksborg, 180 Rdl., Grosferer H.
Borries; 12) A. Lunde, Parti ved Eremitage¬
sletten, 100 Rdl., Provst Bech i Uby ved Kal¬
lundborg; 13) Frøken Løvmand, Druer, 50 Rdl.,
Etatsr. Wilde i Randers; 14) A. Mackeprang, Heste
i en Bondegaard, 200 Rdl., Justitsr. v. Støcken;

15) W. Melbye, Et Dampskib passerer Lindenæs

Fyr i Norge, 300 Rdl., Grosserer I. M. Ja¬
cobsen; 16) H. Olrik, En Nonne beder sin

i sin Celle, 160 Rdl., Dr. med.Morgenbøn
Cold, Distriktslæge paa Frederiksværk; 17) O.

D. Ottesen, Roser i en Vase, 100 Rdl., Kapi¬
tainlieutenant Wrisberg; 15) C. Peters, En

Bacchantinde, Broncefigur, 250 Rdl., O. D.
i Aarhuus; 19) E. F. Petersen,

Brammer p. fra Stadsgraven, 50 Rdl.,
Piletræer, Mcote.

ania; 20) P. Raadsig,Kunstforeningen i Christia.
Steenwinkel og Gerner i Fængje paa Kronborg,
200 Rdl., Lærer Mortensen paa Jonstrup;
21) F. Rohde, Vinterlandskab, 275 Rdl., Fru

22) Professor C. A. Schleisner,Hellerung;
6.Spillemand, 100 Rdl., EtatsraadEn gammel

A. T. Schovelin, Efteraarsda23,Dahler



Infanteriet skred gjentagneog Heste var stort.
Gange til Storm, hvorunder det led frygtelig baade

ved Artilleri= og Geværilden, og skjøndt det gik ivrig

paa, hedde, det, kunde det ikke tage en eneste Skandse.
Angrebet udførtes af Batailloner fra fem Regi¬

menter; et enkelt Regiment af de Tropper, som

havde været mest udsatte, mistede 7 Officerer,
hvoriblandt Kommandeuren, Major Jena, der

som Frivillig havde deeltaget i Slaget ved Sol¬

ferino og i dette var bleven saaret. Han ramtes

af en Kugle i Brystet. Oberstlieutenant Fran¬

gois blev truffen af en Kugle i det høire Kjæbe¬

been, og Kuglen gik ud igjennem det venstre; til¬
lige fik han en Kugle igjennem det høire Laar¬

Prinds Friedrich Carls Adjudant, Lieutenant ved

Hufarerne, Grev Gröten blev paa et Ridt som
Ordonnantsofficeer truffen af eu Kugle i Brystet

og faldt død af Hesten; ikke faa Officerer fik de¬
res Heste skudte under sig. Naar det til Slut¬

ning hedder, at det hele Tab var 120 til

150 Døde og Saarede, er det af Skildrin¬
gen af Kampen klart, at dette Tal langt fra
stemmer med Virkeligheden. I det danske Hoved¬

kvarteer vilde man som bekjendt vide, at der alene

til Lasarethet i Eckernførde var indbragt 800 Saa¬

rede, og Tabet paa preussisk Side har ialfald været

særdeles betydeligt. At der gjentagne Gange uden
Resultat foretages Storm paa Skandser, vil som

bekjendt sige, at Angriberne under deres Frem¬

trængen have lidt en Medfart, som gjør det umu¬
ligt for Officererne at forhindre Soldaterne i at

vende Ryggen for hurtigst mulig at komme ud af
den dødbringende Ild.

Saa¬Fortegnelse over Saarede.
rede, der indkom i Dragonhospitalet i Slesvig
den 3die Februar.

6te Drag=Reg. 2 Esk. Nr. 55. Navn 2. Skud

gj. begge Kinder, Brud af Overkjæben.
11te Inf.=Reg. 3die Komp. Menig Nielsen.

Skudsaar i Underlivet, haardt.

Do. 5te Komp. 514. Menig Christensen. Skud¬

saar gj. venstre Laar.
Do. 5te K. 38. Menig Helm. Tab af 2 Fingre

paa venstre Haand.Menig Andersen. SkudsaarDo. 1ste K. 157.
høire Skulder,i haardt.

Menig Petersen.Do. 3die K. 419. Skudsaar
gj. høire Laar.

Kommandeersergeant Gürtler.Do. 1ste K. 533.
Fod.Skudsaar i høire

Do. 3die K. 6. Korporal Stendahl. Skudsaar

i høire Skulder.
Do. 3die K. 525. Menig Olsen. Skudsaar gj.

høire Laar.
Menig Eriksen. SkudsaarDo. 3die K. Nr.

i venstre Haand.
Menig Rasmussen. SkudsaarDo. 5te K. 504.

gj. høire Laar.
Menig Sørensen. Skudsaar iDo. 5te K. 10.

Hoften.
Do. 5te K. 60. Menig Petersen. Streifskud.
Do.5te K. 2. Sergeant Wassmann. Skudsaar

i Lægen, let.

9de Inf.=Reg. 2det K. 469. Menig Jensen.
Skudsaar gj. venstre Arm.

Do. 2det K. 410. Menig Jensen. Tab af

yderste Led af venstre Pegefinger.
Do. 4de K. 308. Menig Thomsen. Skudsaar

i høire Haand.
Do. 1ste K. 54. Menig Jacobsen. Skudsaar i

venstre Arm, let.

Menig Poulsen. StreifskudDo. 6te K. 470.

i venstre Skulder.
Do. 2det K. 8. Korporal Justesen. Streifskud

af høire Been.
Do. 2det K. 268. Underkorporal Lausen. Streif¬

skud i Tindingen.
Do., 2det K., Nr. 369, Menig Nielsen, Skud¬

saar igjennem høire Laar.
Do., 2det K., Nr. 177, do. Hansen, do. i Ho¬

vedet, let.
Do., 6te K., Nr. 357, do. Madsen, do. i venstre Arm.

6.

Fortegnelse over de fra Armeen til Kjø¬
Garnisonshospital den 7de Februar eva¬benhavns

Säarede.kuerede

Inf.=Rg Nr.Kp.

lettere saaret,265 Menig Hansen,65
5 293 Petersen, do.,

9 do.,246 Andersen
mindre let,284 Petersen,

Christensen, haardt, død4272
5

imorges,
474 Underk. Simonsen, lettere2

Menig Therkelsen, do.,3411

514 Christensen, do.,11

413 Nielsen, haardt,18

Christensen, do.,1520

—135 Nielsen, lettere20

Korporal20 17 Mikkelsen, haardt,

121 Menig Thuelsen, mindre let,20

Jessen, lettere,29421

55 Dragon Rasmussen, mindre let.Dragr
Kjøbenhavn, den 8de Februar 1864.

M. Djørup.

Stemningen i Sverig. Træfningen

ved Bustrup, der her først urigtig opfattedes som

en Seir, er ogsaa bleven meldt som saadan til

Stockholm, hvor Glæden over, at nu ogsaa
Østerrigerne havde „faaet Stryg“ paa flere Maa¬
der lagde sig for Dagen. Det sees saaledes af
svenske Blade, at en større folkelig Demonstra¬
tion for Danmark med Sang af flere Hundrede

Personer og kraftige Leveraab, afvigte Fredag har

fundet Sted udenfor den danske Gesandt, Grev
Scheel Plessens Bolig; af Bladene meddeler

Astonbladet et varmt Digt under Titelen „Den

første Dyst“ og med Motto: „Holger Danske
vandt Seir over Buurmand“, og den officielle

Posttidning har ligeledes et Digt til de Danske,
der faldt i Fægtningen den 2den Februar. Det

bør heller ikke lades ubemærket, at Dagl. Alle¬

handa med al sin Fanatisme imod Forsvarsfor¬
bundet dog udtaler de varmeste Ønsker for Dan¬

mark og dets Seir, samt at Göteborgs Handels¬

tidning for første Gang indrømmer, at Sverig¬
Norge alene kunde komme til at deeltage i Kri¬

gen, og kun forlanger, at Rigerne under alle

Omstændigheder bør have Tid til at ruste sig,
et Forlangende, som Ingen vil finde ubilligt.

Ligesaa stor som Glæden havde været den

ene Dag, ligesaa stor maatte Skuffelsen og Sor¬

gen blive den næste ved det knusende Budskab om

Dannevirkestillingens uventede Rømning.Det

Første, der lynsnart foer igjennem Alles Sind,
var Tanken om et Forræderi; denne Beskyldning
udtales ligefrem i Aftonbladet, som sammenstiller

det Skete med Sveaborgs forræderiske Kapitulation

i 1809. Posttidningen anseer det for muligt, at

det er nye, uventede Forstærkninger til de Allierede,

der have fremkaldt de Danskes Tilbagetog. Gøte¬
borg Handelstidning troer paa en hemmelig

Overeenskomst mellem Danmark og de tydske

Stormagter i Forbindelse med engelsk Mægling.

Et privat Telegram til os skildrer den svenske Ho¬
vedstads Stemning paa følgende Maade: „Her
hersker almindelig Sorg og Harme. Telegram¬

merne sluges, man søger forgjæves at forklare sig
det Skete. Bladenes Kontorer beleires; der ud¬

Engives Extranummere flere Gange daglig.
saadan Deeltagelse har man aldrig forhen seet.“

England og Danmark. I en For¬
samling, der afholdtes i Handelskammerets Lokale
i Birmingham Fredagen den 29de Januar, har

det radikale Parlamentsmedlem John Bright

atter omtalt Striden mellem Danmark og Tydsk¬
land. Hans Ord derom vare følgende:

„Jeg kommer nu til et andet Spørgsmaal,
Striden mellem Danmark og Tydskland. Jeg er

een af dem, som ikke ere utilbøielige til at sympa¬
thisere med dem, der bære Kronen, naar de ge¬

raade i Farer og Vanskeligheder. Vi vide, at de

Vanskeligheder, hvori Kongen af Danmark nu be¬

finder. sig, ikke ere blevne fremkaldte af ham; der

af
ragghwn, Lorh Aderyren, og Kriser Nel¬

kolaus af Rusland. Lord Derby erklærede i
Overhuset, at han, indtil han blev Premiermini¬

ter, aldrig havde seet det nævnte Memorandum

eller vidste Noget om dets Tilværelse. Der er

blevet sagt mig, at da Lord Derbys Kabinet dan¬

nedes, blev der gjort et Forsøg paa at lægge hele
det indre Kabinets Magt i Hænderne paa Lord

Derby og Lord Malmesbury, der var Udenrigs¬

minister, men at en tredie Minister, som kjendt
det Ansvar, der knyttede sig til hans høie Stil¬

ling, vægrede sig ved at paatage sig Ansvaret for

Bestemmelser, der vedtoges, uden at han blev be¬

kjendt med alle Omstændighederne derved, og saa¬

ledes blev Lord Derbys hemmelige Kabinet sam¬

mensat af tre og ikke af to Medlemmer. Med

Hensyn til det nuværende Kabinet tør jeg sige,

fra hvad der er skeet ved tidligere Leiligheder, at

direkte Underhandlinger med fremmede Magter og
Ledelsen af de udenlandske Anliggender næsten

udelukkende besørges af Lord Palmerston og Lord

thiRussell. Det kan ikke være min Hensigt
det vilde være latterligt — at insinuere, at Lord

Palmerston ikke skulde have den rigeste Erfaring

i alle Sager, der staae i Forbindelse med frem¬

mede Forhold, og det er ligesaa lidt min Hensigt

at sige, at Lord Russell ikke ligesaa meget som

jeg ønsker at see de udenrigske Sager ledede paa
den hæderligste Maade, eller at Kabinettet ikke

skulde gjøre sit Bedste for Nationens Interesser.

Men der kan i dette Øieblik være Medlemmer af
Kabinettet, som Intet kjende til de Bestemmelser,

der tages fra Dag til Dag, de Depescher, der

skrives, de Forslag, der stilles, de Beslutninger,
der tages af Premierministeren og Udenrigsmini¬

steren, og som de andre Medlemmer af Kabinet¬

tet ikke ere istand til at modsætte sig. Hvis der
gives noget Medlem af Kabinettet, som ikke har

ogKjendskab til de hemmelig tagne Beslutninger
tilfinder, at Sagen nærmer sig til en Krisis,

Krig, lad mig da anraabe ham om, at han
saavist som han sætter Priis paa sin Samvittig¬

— vilheds Fred og sine Landsmænds Agtelse

gjøre Fordring paa at vide Alt, hvad der er skeet,
saa at han ikke kommer til at sanktionere store

Feilgreb eller store Forbrydelser, som han og
Landet i alle kommende Tider ville have Anled¬

ning til at angre (Bifald). For Øieblikket er der,

aavidt jeg veed, ingen Bevægelse med Hensyn til
Spørgsmaalet mellem Danmark og Tydskland.

Jeg har ikke seet et eneste Blad udenfor London

øre Ordet for Krig, og jeg troer ikke, at de

londonske Blade i Almindelighed have fremkaldt

nogen stærk Bevægelse, men lad os her og over¬
alt have Øinene aabne, og lad os være enige om,

at hvor meget vi end kunne sympathisere med en

Regent eller en Stat, der er omgiven af store

Vanskeligheder, ville vi ansee det for vor Pligt

at værne om Englands permanente og fremtidige

Interesser. Naar vi see tilbage paa vort Lands
Historie i de sidste 200 Aar, er det netop vor

Pligt at være bestemte paa, at Englands Magt
ikke skal blive anvendt, engelsk Blod ikke blive ud¬

gydt, Frugten af engelsk Arbeide ikke blive opof¬
fret, medmindre det gjælder en stor Sag, hvor¬
til Landets sande og permanente Interesser ere

knyttede.“

Indsamlingen for danske Sol¬
daters Hustruer og Børn. Den første

Fortegnelse over denne Indsamling i Stockholm
er bleven offenliggjort og udviser et Totalbeløb af
3079 Rdl. 25 Øre, hvoraf 3000 Rdl. ere af¬
endte til Krigsminister Lundbye i Kjøbenhavn

Lieutenant Baggesen. Den i nogle
Blade af tydske Aviser optagne Meddelelse, at en

ogLieutenant Baggesen er tagen til Fange

idetbragt til Kiel, er ifølge „B. T.“ urigtig,
Lieutenanten under 3die ds. fra Brodersby med¬

deler, at han vilde være bleven tagen til Fange
ved Gettorf, hvis han ikke havde benyttet en Side¬

vei og begivet sig til Mysunde, hvor han, efterat

hans Regimentskammerat, Premierlieut. Meulen¬

—oste
Zeit.deputation i Dresden. „Voss.

indeholder følgende Skrivelse fra Dresden af 31te
mod¬Januar: „Den slesvigholsteenske Deputation

toges her med Jubel og har atter under Jubel

forladt os. Den Modtagelse, som den har fun¬
Ga¬det hos Fyrste og Folk, giver den den bedste
detranti for, at Hertugdømmernes Sag ligger

hossachsiske Folk varmt paa Hjertet. Audientsen
Kong Johan fandt Sted igaar Formiddags Kl.
10. Advokat Wiggers yttrede i sin Tale til Kon¬

gen, at Deputationen ikke blot var sendt af det hol¬
teenske Folk for at bringe Hs. Maj. den dybeste

Tak for Sachsens Optræden, men tillige for at

bede om, at Hs. Majestæt ogsaa i Fremtiden

vilde antage sig Hertugdømmernes Sag. „Det
glæder os,“ vedblev Talerne, „at Deres Maje¬
stæt, der blandt alle tydske Fyrster bedst forstaaer
at beskytte og fremme Retten, har anerkjendt Her¬

tug Frederik VIII's Ret.“ Men desto stærkere

var ogsaa Hertugdømmernes Haab om, at Kongen

vilde forstaae at beskytte og værne om det, som

han erkjendte for Ret. Derpaa tilbageviste Wig¬

gers de Feudales Paastand om, at Bondestanden
sympathiserede med Danmark. Stemningen i
Slesvig var ligesaa udpræget som i Holsteen.

Holfteen vilde aldrig skilles fra Slesvig, og Sles¬
vig aldrig fra Holsteen. Naar de skildtes fra

hinanden og fra Tydskland, vilde det være Deres

aandelige og legemlige Død. Derfor bad man
Hs. Majestæt om, at han vilde virke for Hertug,
Frederiks hurtige Anerkjendelse og Indsættelse
hans Land, og at han ikke i det Øieblik, da Øste¬
rig og Preussen vare marscherede ind i Landet

en tvivlsom Hensigt, vilde lade dette savne den
Beskyttelse, som laae i de kgl. sachsiske Troppers

Nærværelse, men hellere vilde forstærke sin Armee,

fordi Landet alene kunde vente Frelse af de for¬

bundstroe Troppers Bistand. — Kongen svarede,

at han var sig bevidst bestandig at have opfyldt

sine Pligter som Forbundsfyrste, og saaledes vilde

han ogsaa handle i Fremtiden. Bestemte Løfter

kunde han ikke give; men saavidt det stod i hans

Magt, skulde han søge at beskytte Landets Ret,

aaledes som han erkjendte den,og dets vakkre

Befolkning, for hvilken han levende interesserede
sig. Det glædede ham at have seet Deputationen
og han takkede Landet for den venlige Modta¬
gelse, som hans Tropper havde fundet der. Han

haabede, at Alting endnu kunde ende godt, og at
— Efter denneTydskland snart vilde være enigt.

Audients begav de Deputerede sig til Minister
Beust, som allerede havde serveret en Frokost for

dem. Ministeren greb under Maaltidet Glasset

med de Ord: „Mine Herrer, lad os klinke paa

Hertug Frederik VIII af Slesvig=Holsteens Sund¬

* — Advokat Wiggers, der modtog en Ind¬hed.
bydelse til det kgl. Taffel, reiste først i Eftermid¬

dag, medens de øvrige Herrer allerede forlod os

igaar.

Ankomne Syge og Saarede fra
Armeen. Ogsaa igaar ankom der et ikke ringe

Antal af Syge og Saarede fra Armeen hertil,
navnlig mange Patienter, hvis hele Sygdom be¬

staaer i en ved Kulde, Mangel paa Søvn, daar¬

lig Forpleining og anstrengende Tjeneste fremkaldt

fuldstændig Aftræftelse.

Gadeoptøierne fortsattes ogsaa i Søn¬

dags Aftes og vedvarede til langt ud paa Natten,

men havde dog ikke en nær saa stor Udstrækning
eller en nær saa lidenskabelig Karakteer som Af¬

tenen forud. Det bidrog vistnok væsenlig hertil,
at Garden og Forstærkningsmandskabet vare kon¬

signerede og saaledes ikke kunde deeltage i Spek¬
Der skal paa nogle Steder med Heldtaklerne.

være anvendt Sprøiter, som strax drev Roligheds¬

forstyrrerne fra hverandre og splittede de tætte
Hobe, der miste alt deres Mod, saasnart de op¬

løses til enkelte Personer.

Studenterkorpset og Værneplig¬
ten. Den 6te Februar afsagde Sessionen for

*A 5. * MV
Parti ved Badstu¬Rohde; 11) G. E. Libert,

dammen i Frederiksborg, 180 Rdl., Grosserer H.
Borries; 12) A. Lunde, Parti ved Eremitage¬
sletten, 100 Rdl., Provst Bech i Uby ved Kal¬
lundborg; 13) Frøken Løvmand, Druer, 50 Rdl.,
Etatsr. Wilde i Randers; 14) A. Mackeprang, Heste

Støcken;200 Rdl., Justitsr. v.i en Bondegaard,
LindenætEt Dampskib passerer15) W. Melbye,
M. Ja¬Fyr i Norge, 300 Rdl., Grosserer I.

H. Olrik, En Nonne beder sincobsen; 16)
Morgenbøn i sin Celle, 160 Rdl., Dr. med.
Cold, Distriktslæge paa Frederiksværk; 17) O.
D. Ottesen, Roser i en Vase, 100 Rdl., Kapi¬
tainlieutenant Wrisberg; 15) C. Peters, En
Bacchantinde, Broncefigur, 250 Rdl., O. D.

2n Aarhuus; 19) E. F. Petersen,iBranmer
—.tin fra Stadsgraven, 50 Rdl.,

Piletræer, Moit.
ania; 20) P. Raadsig,Kunstforeningen i Christa..

Steenwinkel og Gerner i Fængse. paa Kronborg,
200 Rdl., Lærer Mortensen paa Jonstrup;
21) F. Rohde, Vinterlandskab, 275 Rdl., Fru
Hellerung; 22) Professor C. A. Schleisner,

vacEn gammel Spillemand, 100 Rdl., Etatp.¬
Dahlerup; 23) A. T. Schovelin, Efteraarsdag

efter en regnfuld Morgen, 300 Rdl., Frøken M.

J. Friis paa Lyngbygaard; 24) Frøken C. Schrei¬

ber, En norsk Bondepige, 150 Rdl., Grosserer

F. E. Petersen: 25) H. Schwensen, Parti fra
Vestermølle ved Skanderborg, 60 Rdl., Kapitain

Heckscher; 26) H. Sigumfeldt, Scene i m
Bondestue, 130 Rdl., Pastor Lendrop til Vron

og Resen pr. Viborg; 27) L. A. Smith, Politici,

200 Rdl., Pastor Dehlholm, Askø ved Band¬

holm: 28) Frøken E. Thomsen, Roser og Ipomea,
150 Rdl., Herredsfoged Rosenørn i Varde;
29) W. Zillen, En Flok Faar, 150 Rdl., Gros¬

serer Tvermoes.

Filiatrien. Idag (Tirsdag) Kl. 7. Om
den akute Fosforforgiftning (forts.).

Kopulerede, Fødte og Døde. I
Ugen fra den 28de Jan. til den 4de Febr. ere her

Byen kopulerede 30 Par; fødte 110, nemligi
64 Drenge, 46 Piger; døde 98, nemlig 21 Mænd,

24 Kvinder, 34 Drenge, 19 Piger; saaledes ere
12 flere fødte end døde. De angivne Dødsaarsager
ere: Alderdom 4, Beenedder 1, Betændelsesfeber

1,18, Brystsyge 14, Drik 2, Feber 7, Gevæxt
Halssyge 2, Hastig døde 5, Indvortes Svaghed 5,

Kakexi 4, Kighoste 3, Kirtelsvaghed 1, Koldbrand 1,

Krampe 10, Mavepine 1, Mæslinger 1, Slag 1,

Slagflod 1, Svindsot 8, Tyfusfeber 2, Vattersot 1,

Uangivne Sygdomme 5.

Fe¬Temperaturen ved Søen den 6.

Den 7debruar, Morgen Kl. 8: 1 Gr. Frost. —
— DenFebruar, Morgen Kl. 8: 1 Gr. Frost.

8de Februar, Morgen Kl. 8: ⅓ Gr. Frost.

Rheden. I Løbet af Dagen i Søndags

blev indbragt hertil Rheden 7 fjendlige Priser, der

skulle være tagne af Skruefregatten „Jylland“.
Priserne bestaae af 3 Barkskibe, 2 Brigger og
2 Skonnerter.

Skibsefterretninger. St. Thomas

den 14de Januar. Den danske Bark „Gazelle“
af og til St. Croix fra New=York, kom ved
Indseilingen paa Revet og er totalt Vrag.

Peele, Øen Man, den 27de Januar, Skon¬

nertbriggen Caroline, af Kjøbenhavn, kommende

fra Liverpool med Salt er bleven læk her i Nær¬

heden og slæbt ind i Havnen af Bugseerdamperen

„Talbot“ af Liverpool.

Tilbagekaldt Kjøb. Brugspatron Kil¬

lander, som i sidste November Maaned med

Kammerraad Christensen i Hørsholm afsluttede

Kjøb om Hooks Landeiendom og Lindefors Jern¬

brug i Smäland mod en Sum af 555,000 Rdl
sv., med Ret for Sælgeren til inden tre Maane¬

der at tilbagekalde Kjøbet, har nu benyttet sig af
denne sin kontraktmæssige Ret.
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An d Exeiu

Odense den 25de April. Bule i Hovedet; ellers kom Ingen til Skade. Vi Compagni styrtede derind, en haard Kamp paafulgte,
sagde os selv, at en Storm sikkert vilde følge oven¬Stormen paa Dybbolskandserne. Herom Capitain Sick af Artilleriet fik endnu Tid til at

paa denne voldsomme Kanonade. „Til Gevær. lød skyde med et Par Kaaoner, men endelij maatte Skand¬har „Dagbl.“ modtaget en Beretning fra Hamborg
det paa een Gang, „der falder Skud i Kjeden.“ Detfra en fangen Officeer, hvilken vi meddele fuldstændigt, sen overgive sig. Der var strax en preussisk Officeer,
lynede og glimtede derude, og vi styrtede ind i Skand¬da den giver en levende og sikkert troværdig Fremstil¬ som holdt Mandskabet itømme. I Løbegravene kæm¬

en Nr. 4, der lignede en heel Gruushøb, enn forvir¬ling af den første Deel af Kampen den 18de, hvorom pede 2det Regiment med den yderste Haardnakkethed,
man hidtil kun har havt løse eller deelvise Efterret¬ ret Blanding af Tømmer, Jord og sønderskudte Ka¬ det var specielt Lieutenanterne Gandil og Larsen,

noner; i Jorden var der store Huller af sprungne som der udmærkede sig. Preussernes Colonner ledninger fra vor Side: „Det var med en sær uhygge¬

Granater, Brystværnet for Infanteriet var faldet stor Skade, men ogsaa vi tabte over Halvdelen aflig Følelse, at 1ste og Zoie Brigade om Aftenen den

sammen, og Kanonerne lod sig kun med Vanskelighed17de April rykkede ud i Skandser og Løbegrave, som vore tappre, fortræffelige Folk. Det kom til Haand¬

baxe paa Grund af det megen Gruus. Capitain S. zemæng med Bajonetten; en preussisk Officeer sættervare saa sønderskudte og forfaldne, at det var umuligt

Lundbye Commandeur for 2den Regiments 2denVi Oberstlieutenant Dreyer en Revolver for Brystetat holde dem imod en overlegen Troppesyrke.
Regiments 2den Bataillon, opholdt sig i denne Skandse

vidste, at de riflede Kanoner vare trukne over paa og byder ham overgive sig. Han rætker Officeren sin

Premierlieutenant M. Giørup havde CommandoenAls, og at hvad der var tilbage af brugeligt Skyts Sabel, da styrter en preussisk Soldat til og siger, at
over Infanteriet, Premierlieutenant Crone overvar meget ubetydeligt og kun beregnet paa at udskyde Oberstlieutenanten havde truet ad ham med sin Stok,
Artilleriet, og desforuden var i Skandsen en soensk derfor skulde han have en Bajonet igjennem Livct.Kardætsker. Der blev endvidere sagt, at en stor

Oificeer, en Baron Akerhjelm. 2det RegimentsDeel af Armeens høierestaaende Officerer havde været En preussisk Officeer afværgede dette. Kun Faa ere
3die Compagni 3die og 4de Deling bleve fordeelte paa vist komne tilbage af 2det Regiment, men sin fuldehos Overcommandoen og anmodet den om itide at

Brystværnet i Skandsen, medens 1ste og 2den Deling Skyldighed har det det gjort; det indrømmer Fjendenforlade Stillingen, og at der var bleven svaret, at

tode i Løbegravene til Chausseen. En rask og livlig ogsaa, der kalder Bestormelsen af vor venstre FløiKrigsministeriet havde givet udtrykkelig Ordre til at

Ild begyndte. Folkene vare ved godt Mod, ikke eenholde den lige til det Sidste.*) Vi rykkede da ud i en blodigere Kamp end Østerrigernes ved Sank=lmark,
trykkede sig. Det varede noget, inden det første Ka¬Stillingen, der trods Mørket beskjødes stærkt. 22de og jeg troer det næsten selv. 22de Regiment leverede

nonskud faldt, selv Capitain Lundbye og Lieutenant et ligesaa heltemodigt Forsvar af Skandserne Nr.Regiment stod fra Skandsen Nr. 1 gjennem Løbe¬ 1

Giørup tog fat paa Haandspigerne for at hjælpe med og 2, og de imellem dem værende Løoegrave. Lieu¬grave over Skandsen Nr. 2 til Skandsen Nr. 3 i

at baxe Kanonerne. „Vi have Intet at skyde paa“ tenant Ancker sik sine Kanoner fornoglede førendLøbegrave til Nr. 4, i denne Skandse og i Skand¬

agde Artillericonstablen. „Gjør Intet, skyd alligevel, han toges tilfange, og Krudttaarnet sprængt i Luf¬sene Nr. 4 og 6 og de mellem disse værende Løbe¬

det er den moralske Virkning, der skal opnaaes ved det zen. Af 22de Regiment blev ogsaa Regimentscom¬zrave. 17de Regiment stod i Skandsen Nr. 8 og
førstt Skud.“ Den ene Kanon blev gjort ubrugelig, mandeuren, Oberstlieutenant Falkenskjold, tagenLøbegravene derom, og 16de Regiment i Skandserne

og der var endnu en tilbage i Skandsen. „Skyd, tilfange. Premierlieutenant Carlsen af dette Regi¬Nr. 9 og 10. Reserven, 9de og 20de Regiment, stod

skyd!“ raabte Skandsecommandeuren. Broen, der ment skal have udmærket sig meget.inde i Brohovederne. Skandserne havde Ordre til

førte over Graven, kunde ikke trækkes tilbage, en Ogsaa i tydske Blade ydes der Skandsernes haard¬at holde sig saa længe som mulig og da overgive sig
fjendlig Granat havde slaaet Iernet krumt, Premier¬ nakkede Forsvar den fuldeste Anerkjendelse. I Skand¬eller, som der staaer i Instruxen: „Det paaligger den

irutenant Crone ilede selv hen for at sprænge Broen en Nr. 4 syntes det, som om de danske Soldter hel¬Høistcommanderende at forsvare Skandserne haard¬
i Luften; men Fængrøret vil ikke tænde, og et nyt lere vilde døe end overgive sig. „I Særdeleshed varnakket under alle Eventualiteter selv om Armeen

Forsøg mislykkedes ligeledes. Da melder en Artilleri¬ der en Capitain, der forsvarede sig med den størsteiøvrigt er trængt tilbage, og den saalrdes er aldeles

underofficeer, at Skandsen Nr. 3 er tagen. Saa skyd Lapperhed mod de preussiske Bajonetter og afværgedeomringet. Besætningen overgiver sig kun, naar det

* — „Der er maaskee nogleind i Skandsen Nr. 31' Angrebene saa mandigt, at de preussiske Officerer til¬uagtet et kraftigt Forsvar er lykkedes Fjenden med

af Vore endnu derinde.“ — „Siger Intet, vi skydt raabte deres Folk: „Skaan den Braves Liv!“ DetOvermagt at trænge ind i Skandsen.

alligevel.“ Det viste sig imidlertid, at der ikke kunde var imidlertid umuligt at komme ham nær udenMen Skandserne vare som sagt sønderskudte og

gives den eneste Kanon den Retning. De preussiske Vaaben, indtil endelig en preussisk Turner med aabneramponerede i en frygtelig Grad, og om Aftenen den

Bannere vaie fra 5 og 6, og Nr. 1 og 2 ere tagne Arme sprang ind paa ham og knugede ham fast til17de April var Blokhuset brændt i Nr. 2. Bagved

Vi ere den sidste Skandse paa venstre Fløi, vi holde sig, indtil Soldaterne fik Sabelen vristet ud af hansdenne Skandse hændte en sørgelig Ulykke. Reserven
os endnu, Folkene fyre, Lieutenanten fortæller dem, Haand. I samme Skandse laa en Kanons hele Be¬laae bag en Travers (et Tværdige) der var saa usolid

at nu er det Værste overstaaet, nu rykker Reserver sætning død ved Siden af det demonterede Styts.gjort, at en Granat gik igjennem den, gjennem Livet
rem og tager Skandserne tilbage; men Reserverne Om General du Plats Død fortæller „Dogbl.“'spaa Capitain Baland Bataillonscommandeur ved

udeblive. Den flinke Undercorporal Haste faaer en Correspondent, at han faldt, medens han ordnede22de Regiment, og Premierlieutenant Behrens

muk Død; han staaer paa Banketten (Jordforhøi¬ sine Folk til Angreb. En Kugle var gaaet indihvorefter den sprang og saarede 3 andre Officerer
ningen paa Voldens indre Side), en Kugle træf¬ Brystet og ud af Ryggen paa ham. Hans sidste Ordhaardt. Premierlieutenant Behrens, der i disse Dagt

er ham lige i Panden, han segner om paa Ryggen, vare en brav Soldat værdige: „Spild ikke Tidenskulde have været Capitain, var en dygtig, almindelig

med Ansigtet op imod den smukke Foraarshimmel, og med at tage mig op, Folt!““ sagde han i sin roligeagtet og afholdt Officeer, hvis Tab beklages af Alle
Blodet strømmer ud paa Jorden. „Lad os bære ham Commandotone, „men rask frem til Angreb.“ Og daHan led hurtig og omtrent paa samme Sted den
bort,“ sige Folkene. „Nei, lad ham ligge“ svarer an saae en ung Soldat, der gik paa og fyrede medden samme Død som hans bedste Ven, Major Roh¬

Lieutenanten, „ban ligger paa sin Plads, han ligger isædvanlig Lyst og Iver, udbrød han ildfuldt: „Detweder. Der blev om Natten arbeidet dygtig paa

hvor en Soldat skal ligge. Vi holde os endnu. Da r Ret, min Søn, Du er en brav Gut, saaran skalSkandserne; Mandskabet var flinkt og brugte Spaden,

mylrer Fjenden frem over Skandsen overalt. Baror det være!“ Derpaa segnede han og blev virkelig efteraa det var en Lyst at see paa, og Ingenieurofficeren,

Akerhjelm tager et Gevær og render en Preusser en sit eget Ønske ligaende paa Valpladsen; bans Lig blevPremierlieutenant Asmussen, var allevegne, stedse
Bajonet igjennem Livet, til Gjengjæld faaer han et først efter Slaget udleveret af Fjenden.med en Spog paa Læben til Folkene.
Skudsaar i den høire Kind. Lieutenant Crone bli¬ De Mishandlinger og Udplyndringer af Ligene,Da oprandt den i Danmarks kommende Historie
ver saaret i venstre Arm. „Nu er nok det Moment om Preusserne begik under og efter Slaget, omtalesmindeværdige Dag, den 18de April. Der begyndte
kommet, hvori det er tilladt at overgive Skandsen“ elvfølgelig aldeles ikke af de tydske Flade. Alle denu en Kanonade af Preussernes 170 Kanoner, en

siger Capitainen til Lieutenanten. „Det synes saa“ til Als bragte faldne Officerer vare efter forskjelligeKanonade, hvis Lige Krigsbistorien vist aldrig har

Beretninger udplyndrede, deres Lommer tømte, deresvar Svaret. „Pardon !“ raaber Capitainen op tilhørt. Vi talte mindst 50 Skud i Minutet, det var
Knapper og Guldbroderier afskaarne, deres StovlerFjenderne, der svare, at de ikke ville give Par¬en Rodeild, som om blev der skudt med Grværer,

forsvundne; een skal endog have været heelt nøgen.don; de ere i Raseri over den heftige Modstand, deGranater og Shrapnells (Kardætsker) susede og hvis¬

vedblive at skyde. Lundbye, Gjørup og nogle af og paa Oberstl. Scholtens Lig var den lille Finger,lede os om Ørerne, og Bjælkerne i de sønderskudte

paa hvilken han bar en Ring, afhugget.Mandskabet kaste sig ind under Brystværnet, hvorpacBlokhuse kastedes høit op i Luften i en underlie
Times's Correspondent ved det tydske Hovedqvar¬Preusserne staae, de skyde ned paa dem. Det blerDands. Det var en Helvedes Mufik. En Granal

eer fortæller ifølge „Dabl.“, at Preusserne i denfor galt at ligge saaledes og lade sig slagte, Capitainslog ned i den Jordhule, hvori Commandeuren for
sidste Tid paa alle Maader havde forberedt sig paaLundbye springer frem og raaber endnu engang „Par¬2det Regiment, Oberstlieutenant Dreyer, og et Par

Angrebet. Blandt Andet havde de ved Smøl opsørtdon“ men der svares med Skud, Lieutenant Gjørupandre Officerer opholdt sig, knuste Taget, senderflæn¬
Værker, der lignede dem, de skulde angribe, og herløber henimod en preussisk Soldat, der vil lægge angede Oberstlieutenantens Hue og gav ham en stor
bleve de til Angrebet bestemte Batailloner øvrde i atpaa ham og spørger, om den preussiske Hær er kold¬

*) „Dagvl.“ bemærker yertil, nogenledes i Overeensstemmelse kryde over Pallisader, bruge Stormstiger og vogteblodige Mordere, en Felowebel kommer heldigviis til,
med, hvad vi tidligere have meddeelt: at man i Kjøbenhavn

sig for spanske Ryttere og andre passive Forhindrinaer.og Myrderiet hører op.vil vide, at ingen saadan Ordre er given, men at Over¬

Fra Krigsskuepladsen ved Alssund vedblireI Skandsen Nr. 6 var Fjenden paa Brystværnet,commandoen har bavt Bemyndigelse til selv at tage siu

Bestemmelse. de nyeste Efterretninger at indskrænke sig til, atda Lieutenant Thestrup med 2oet Regiments 2det



gelige. — Som et Tegn paa, at Embedsafsættelserne

foreløbig ere standsede anføres i det samme Brev
blandt Andet, at Forstpersonalet har faaet Gage an¬

viist for April.

I „Vestsl. Tid. hedder det: I Fredags er con¬

stitueret Brandirecteur og Huusfoged Lynge i Tøn¬
der af Civilcommissairerne afsat fra disse Embeder

Huusfogedembedet er overdraget til Landmaaler Deth¬

lefsen fra Freesmark, og Branddirectoratet til en vis

Hr. Wildenrath i Tønder. Der er tillige lagt Be¬

slag paa Hr. Lynges Person og Eiendom, indtil han
betaler en Sum af 2,200 Rd., som han, efter det

slesvigske Ministeriums Befaling inden Dannevirke¬

stillingens Opgivelse har indbetalt til den slesvigske

Centralkasse, der gav ham Kvittering for Modtagel¬

sen. Denne Forholdsregel imod Hr. Lynge skal være
motiveret ved Civilcommissionens Formening om, at

han ikke burde have adlydt Ministeriets Befaling

Samme Dag blev Consul Nagel i Høier ved Hjælp

af en fra det preussiske Postinspectorat udsendt Be¬

tjent afsat som Postexpedient i Høier. Til hans

Eftermand er udnævnt en vis Hr. Jepsen, der tidli¬

gere har været Skolemester i Aabenraa og senest i

Høier. Det maa formodenlig være Hr. Jepsens For¬
tjenester af Prætendentens Proclamering, der har

forskaffet ham denne Forsørgelse.

Overbestyrelsen af Hertugdømmet Slesvigs Fi¬

nantser der tidligere forgjæves har været tilbudt

Professor Ravit, skal nu, ifølge „Schl. Holst. Zeit.“

være overdraget den tidligere holsteenske Regjerings¬

ringsraad Schultze, der af Regjeringscommissairerne

„stilledes til Disposition“ fordi han havde aflagt

Hyldingsed til Kong Christian den Niende.

Hans Kryger, som i nogen Tid har været holdt

fangen i Kolding, har ifølge „Dagbl.“ den 15de ds.

aaet Tilladelse til at reise hjem til sin Gaard, men kun

paa det Vilkaar, at han ikke maa befatte sig med

Politik, saalænge Sønderjylland er besat af den allie¬

rede Armee, samt at han Intet maa foretage sig,

som kan være den fjendtlige Hær til Skade. Herfor

har han maattet udstede et Revers og deponere 500 Rd.

imod Beviis. Endelig er der paalagt ham ikke at

forlade sin Gaard paa længere Reiser end 2 Miil

aden særlig Tilladelse.

„Altonaer Merkur“ vil, ifølge samme Blad, ikke

lade sig nøie med, at Preusserne have vanhelliget

Flensborgs Kirkegaard ved Ødelæggelsen af Løvemo¬

numentet og borttaget „Skjændselssøilen“ paa Skam¬

lingsbanken; det har opdaget, at der ogsaa paa Kirke¬

gaarden i Christiansfeld er et Gravminde over faldne
danske Krigere med dansk Indskrift, og det opfordrer

indtrængende til ogsaa at fjerne „denne Skandale“

Formodenlig vil det givne Vink være tilstrækkeligt
til, at de preussiske Gravskjændere føie et nyt Blad

til deres i denne Retning saa rige Laurbærkrands.

Dannevirkeskandserne ere ifølge „Hamb.

Nachr.“ nu ganske demolerede. Arbeiderne derved

skulle have kostet 42,000 Rdl.

Kvægudførselen fra Jylland. Commu¬

nalbestyrelsen i Aalborg bekjendtgjør et Telegram fra

4de Armeedivision til Stiftamtet, saalydende: Den

sædvanlige Udførsel af Stude har Divisionen for sit

Vedkommende Intet imod. Udførselen sydpaa maa

skee ad Vestkysten.

Patriotiske Gaver. Grosserer O. B. Suhr

og Fru Hage have hver skjænket 1000 Rdl. til Saa¬

rede og Faldnes Efterladte. En langt betydeliger

Gave har Geheimeraad F. V. Treschow tilbudt,

nemlig et aarligt livsvarigt Bidrag af 100 Rdl. til

15 Enker efter faldne Oificerer, saalænge de forllive

i Enkestand. Denne sjældne Gave repræsenterer en

Capital af omtrent 25,000 Rdl.

Overpræsidenten i Kjøbenhavn, Kammer¬

herre Lüttichau, er, ifølge „B. T., efter Ansøgning

i Naade entlediget fra det ham hidtil betroede Em¬

bede fra 1ste Mai d. A. at regne.

Dødsfald. Professor H. M. Flemmer, tid¬

ligere Rector i Randers og senere i 27 Aar i Frede¬

riksborg, er afgaaet ved Døden, 67 Aar gammel.

Prindsen og Prindjessen af Wales agte,

ifølge „Frankf. Postzeit. at aflægge et Besog ved

det franske Hof.

Keiseren af Mexico har nu, efter at have

aflagt et Besog i Rom for at hente den hellige Faders

Velsignelse, indskibet sig i Civita Vecchia for at seile

til sit nye Rige.

Telegrammer

til Telegraphstationen i Odense.

Meddelelse fra Krigsministeriet, den

Efter Meddelelse fra24de April om Morgenen.

Overcommandoen er igaar Intet passeret ved Als.

Meddelelse fra Krigsministeriet, den

24de April om Formiddagen. Overcommandoen mel¬

der Dags Formiddag, at Fjenden arbeider i Broho¬

vederne og i Dybbølstillingen samt forstærker sine Bat¬

terier mellem Ragebøl og Alssund.

Meddelelse fra Krigsministeriet, den

24de April. Foran Frederits er siden igaar Intet

forefaldet.

Meddelelse fra Krigsministeriet den

25de April om Morgenen. Fra Als er intet Nyt.

Meddelelse fra Krigsministeriet den

25de April, Kl. 1. Paa Als har inat Alt været

roligt.

Handel og Skibsfart.

Skibsefterretninger. Alloa den 10de April. „Mi¬

nerva“ Poulsen, til Odense. Shields den 14de: „Danne¬

brog“ Nielsen, fra Amsterdam. Kirkaldy den 11te: „Fa¬

veur“ Schmidt fra Svendborg. Hartlepool den 15de:

„Klinteberg“, Larsen, fra London. Rio Janeiro den 9de

Marts: „Alexandra“, Tscherning, fra Liverpool Liverpool
en 15de April: „Argus“, Schmidt, til Island. Grange¬

nouth den 14de: „Immanuel“ Snane, til Vøness. Leitk

den 15de: „Emma Marie“, Madsen, til Inverk’ithing. New¬

Shieldsastle den 19de: „Cecrors“ Ipsen, til Odense

den 15de: „N. M. Harboe“ Hansen, fra London; den 16de

„Ørnen“, Storm, fra Amsterdam. Texel den 14de: „Ørnen“

Storm, til Newcastle; den 18de: „Marie Christine“ Høst, fra

Schmidt,Kjerteminde. Kjøbenhavn den 22de: „Theodor“,

fra Odense
——— ——

Curiosum. En Hr. Waterman i Hampshire har ifølge

„Dgol“ forespurgt sig hos Lord Palmerston, om det maatte

være ham tilladt at forære Kong Christian IX. en Artilleripark

paa 14 firepundige Kanoner, som vare hans Familieeiendom.

Lord Palmerston svarede, at der ikke var Noget i Vrien herfor,

men at Danmark sikkert havde saa mange smaa Feltkanoner, som

det behøvede. Hr. Waterman har nu henvendt sig til Prindsen

af Wales, og denne vil befordre Kancnerne til deres Adresse.

Bekjendtgjørelser.

At min kjære Søn, Kjøbmand Hans Peter

Hansen knop 44 Aar gammel, efter længere Tids
Svagelighed idag er hjemkaldt til den evige Hvle,

er det Sorgens Budskab, jeg herved meddeler Slægt

Venner.og

Odense den 23de April 1864.

P. Hansen
Brændeviinsbrænder.

Begravelsen finder Sted fra Frue Kirkes Capel

Torsdagen den 28de ds., Kl. 11.
* — — —

† 1

Det hlev min sørgelige Lod at bringe til fravæ¬

rende Slægis og deeltagende Venners Kundskab, al

min inderlig elskede Kone, mine 4 Børns kjærlige

ig altopoffrende Moder, Laurine Marie Dor¬

the Kjær, født Madsen, i Net Kl. 12 er afgaaet

ed Døden, efler faa Dages Lidelser.

Knepholm den 23de April 1864.

C. Kjær.
Begravelsen finder Sted Torsdagen den 28de

April, Middag Kl. 12, fra Hjemmet.

At vor kjære Søn og Broder, Hermann Carl

Madsen, Corporal ved 16de Regiments 2det Com¬

dagni, er afgaaet ved Døden paa Augustenborg Lasa¬

ceth, 30 Aar gammel, efterat være bleven haardt saa¬

ret af en Granat, er det Sorgens Budskab, som her¬

ved meddeles Slægt og Venner af hans dybtsørgende

Forældre og Søskinde.

Hellerup Teglværk den 25de April 1864.

Karen Sophie Gulbech, H. H. Eulbech,

født Hansen. Teglmester.
—— —* —

1 1

At min kjære uforglemmelige Mand, P. Peter¬

sen, Soldat Nr. * 29 ved 15de Regiments 4de Comp.,

faldt som Offer for Fædrelandet den 18de April ved

Dybbelskansen, bekjendtgjøres sørgeligst af hans efter¬

ladte Kone og 3 uforsørgede Børn.

Sine Petersen,
født Schrøder

1
At min kjære stræbsomme Mand, Avlsbruger Pe¬

ter Petersen, idag pludselig, formedelst et ulyk¬

keligt Fald, blev mig ved Doden berøvet, er det

Sorgens Budskab, jeg med blødende Hjerte herved maa

pringe fraværende Familie og Venner.

Bogense den 19de April 1861.

Louise sal. Petersen,
født Hansen.

1 1
Med dyb Veemod tilkjendegives Slægt og Venner,

at min elskede Søn, Hans Pedersen, Menig ved

5te Regiment, er falden i Kampen ved Dybbøl den

11te April, i sit 25de Aar, dybt savnet af mig og

hans esterladte Søskende

Heden den 23de April 1864.

Marie Hansdaiter.

Til alle de Ærede Slægtninge og Venner, der

beviste vor elskede afdøde Søn, SecondlieutenantA

jor¬W. Hansen, den sioste Ære at ledsage hans

diske Levninger til Gravens stille Fred bringes her¬

ved hans dybtsørgende Forældres hjerteligste Taksigelse.

Allerup den 25de April 1864.

A. Hansen, H. Hansen.

født Andersen.

Illustreret Tidende.
Subscription herpaa modtages i den

Hempelske Boghandel.

Bekjendtgjørelse for Søfarend

Ifølge Indberetning fra Lodsvæsenet paa Læsø,

findes paa 8“ Favne Vand et Vrag med følgende

Peilinger: Syrodde S. til O. og Østre Høisand
S. V.

Vraget er afmærket med et grønt Flag paa Top¬

pen af en Stage, der er fastspigret til Rodenden af

Mastestumpen, og viser c. 18 Fod over Vandfladen.

Jyllands og Fyens Overlodscontoir, Aarhuus den

19de April 1861.

Bekjendtgjørelse for Sofarende.

I circa 20 Favnes Afstand, tvers udfor Steen¬

øssen ved Staverhoved paa Fyen, er midlertidigt
idlagt en Prik med Halmvisk, i 10 Fod Vand.

Jyllands og Fyens Overlodscontoir, Aarhuus den

23de April 1864.

Efterlyses.
Menig af 5te Reg.'s 8de Comp. Nr. 152, Jens

Rasmussen (Frihedshuus) af Odense Amts 7de

Lægd Nr. 31, har den 2den dennes om Aftenen for¬

adt sin Afdeling og ikke senere indfundet sig ved

denne. Han er født 1838, er 65 Tommer høi, bred¬

skuldret, hjulbenet, mørk af Haar, Øine oa Ansigts¬
farve. Ved sin Bortgang var han iført Infanteri¬

Uniform, Livgehæng med Taske og Sabel samt Brød¬

pose.

Hvo, som maatte antræffe ovennævnte Menig, an¬

modes om at aflevere ham til nærmeste civile og mili¬

taire Øvrighed.
Ulkebøl paa Als den 21de April 1864.

Satterup,

Premierlieutenant

Commandeur for 5te Reg 's 8de Comp.

Odense Fattigvæsen har Brug for omtrent 2500

Potter Øl maanedlig, 40 Pd. Smør ugentlig og
200 Tdr. Strandsand, drels strax, deels leveret inden

1ste Juli d. A.

Tilbud om Overtagelse af disse Lererancer modta¬

ges i forseglede Billetter, betegnede: „Leverance til

Odense Fattigvæsen“ inden Torsdag Middag den

28de April d. A. paa Fattigvæsenets Inspections¬

contoir, hvor Conditionerne hver Dags Formiddag

ere til Eftersyn. Det bemærkes, at Tilbudene for

Smør modtages for 1 à 3 Maaneder og for Øl paa

6 Maaneder

Odense Fattigcommission den 16de April 1864.

Fyens Kjøbstæders

Brandforsikkringsforening.
Den ordinaire Generalforsamling for 1864 afhol¬

des Torsdagen den 28de April førstkommende For¬

middag Kl. 12, paa Larsens Hötel i Odense hvor

da vil blive at forhandle:

Regnskabet for det forløbne Assuranceaar, som1)

fremlægges

Valg af 2 Repræsentanter for Odense, istedetfor2)

C. F. Larsen som ved Døden er afgaaet, og

Hr. A. Boesen, som efter Tour fratræder.

Odense den 14de April 1964.

W. Petersen

Formand.

Ventetiden er long
Beboerne af Vesterhæfinge ønske besvaret af en

Lovkyndig, om den Fremfærd er rigtig eller ikke,

vormed Kirkeeieren behandler Sognets Beboere med

Hensyn til Kirkeklokken i Vesterhæfinge. Den gik itu

først i December f. A. og blev hængende i Taarnet

ubrugelig til den 8de Februar d. A., da den endelig

lev nedtaget og ført til Faaborg, hvor den i lang

Tid henlaae urørt. Om den ligger der endnu, veed

vi ikke, men det er maaskee en Forglemmelse af Kirke¬

eierens Betjente, endskjøndt de førglemme ikke at be¬

kjendtgjøre ved Kirkestevne, at Enhver bliver udpantet,

som ikke har betalt Tirndevenge.

Paa Vesterhæsinge Beboeres Vegne

H. C. Pedersen,
Gaardeier

Nøgler Uldgarn, er sundet mellemEt Tørklæde, hvori nogle

Ellinge og Herrested, og kan af Eieren afhentes hos Huusmand

Anders Chr. Larsen ved Røirup Sø.

Tabt

En Eenspænderskagle er tabt imellem Nørrebro og Næsbyhoved

Finderen bedes at aflevere den tilMølle.

I. G. Angelo. Nørregade.

Et Kort med 2 Stokke er Løverdag Eftermiddag

tabt paa Landeveien over Nørrebroby Sogns Grund.

Finderen bedes at aflevere det mod en Douceur til

Gjæstaiver Rasmussen, Fangel Kro.

En Paraplui er funden paa Landeveien imellem Ringe og
Kværndrup, og kan af Eieren afhentes hos Gaardmand Hans

Holm i Gultved, mod dette Avertiesements Betaling

En guulbroget Hanbund, med hvide Poter, af engelsk Buldog

Race, er kommen tillødende til min Karl paa Landeveien mel¬

lem Odense og Nyborg og kan af Eieren afhentes hos Vogn¬

mand A. Høybye i Nyborg.



Preusserne fortsætte deres Arbeider paa Dybbolban¬
ken og nu tillige i Brohovedet, men med Undtagelse

af ganske enkelte Skud er der Intet forefaldet siden

den 18de. — Det hedder i en Skrivelse fra Graa

steen af 20de at Prinds Friedrich Carl har opfor¬

dret General Gerlach til at overgive Als; Svaret

var ikke bekjendt, men man hengav sig til det Haab,

at Øen i de første Dage vilde blive rømmet af de

danske Tropper. Den preussiske Hær skulde efter

samme Meddeler holde 3 Rastdage i Sundeved og

derpaa marschere til Nørrejylland, foreløbig mod Fre¬

derits. — Kongens Besog skal imidlertid have for¬

aarsaget en Standsning i Bortrykningen, idet han

ønskede at see alle Tropperne samlede, de som vare

paa Marschen bleve derfor kaldte tilbage.

Den preussiske Styrke i Nørrejylland som i der

sidste Uge har modtaget endeel Forstærkning, er ifølge

„Aarh. Av.“ rykket mod Nord og har i Fredags Af¬

tes besat Horsens. Ved Serritslev, en Miil

Nord for Horsens, iagttoges i Løverdags Formiddag

stærkere iremrykkende Colonner: bog vidste man endnu

i Løverdags Eitermiddag ikke i Aarbuus, om Fjenden

havde naaet Skanderborg. Ved Fjendens Fremryk¬

ning i Torsdags viste en lille Deling paa 4 Mand

af 6te Dragonregiment, som stod Fare for at blive

afskaaren ved Thorsted, Syd for Horsens, den Rask¬

hed at hugge sig igjennem et Antal af ca. 30 preus¬

siske Husarer. To af Vore bleve saarede, dog kun

meget let, hvorimod de bibragte flere af de Fjendt¬

lige saadanne Hug, at disse styrtede af Hestene.

Preussernes Tab af Døde og Saarede angives i

et Telegram fra Graasteen til „Staatsanz. til 60

Officerer og snarere over end under 1000 Mand.

Paa Lasoretherne i Graasteen liage 811 preussiske

Saarede, hvoriblandt mange haardt, og af Danske 21

Officerer og 580 Mand. General Raven, som stor¬

mede høire Fløi af Skandserne, er bleven amputeret

Den anden preussiske Generel, som blev saaret, hed¬

der Manstein.

Kongen af Preussens Reise. I Torsdags

Morges Kl 9 ankom Kong Vilhelm til Rendsborg,

hvorfra en Deputation var sendt ham imøde til Neu¬

münster. Paa Rendsborg Banegaard var der stor

Forsamling og Demonstration med Faner og Damer.

Foruden Wiggers, der udbragte et Leve for „Sles¬

vigholsteens Befrier“, talte „Amtmand“ Harbou og

„vor patriotiske Hovedpræst Schroedter“. Kongen

takkede paa den naadigste Maade og yttrede bl. A.,

at Hertugdømmernes Sag var ham hellig; Sogen

par begyndt med Alvor og vilde ogsaa blive ført saa¬

ledes til Ende: store Offre vare bragte, meget Blod

oar flydt; han vilde, derom kunde man være over¬

beviist, ikke forgjæves have udøst sine Børns Blod.

Til Pastor Schroedter sagde Kongen. „De veed, at

PaaFolkenes Skjæbne bliver bestemt deroppe.“

Banegaarden i Kronværket var det, at Louth vilde

tale Engelsk til Kongen; denne spurgte, om han ikke

kunde Tydsk, og da L. svarede, at han kun talte daar¬

ligt Tydsk, bendte Kongen ham Ryggen med den Bemærk¬

ning. „Jeg taler kun Tydsk.“ Man var meget vred

over, at Louth ikke havde sendt den slesvigske Konge¬

waggon (som er Kongen af Danmarks Eiendom) til

Preusserkongens Befordring, og i Modsætning hertil

fremhæves, at der fra Hollers Fabrik Carlshytte hele

—I Flensborg havdeTiden affyredes Minuiskud.

nan faaet „Borgerskabet“ paa Benene og „Deputa¬

sioner“ hentede fra Angel. Slesvig, Tønning og andre

Steder. Overpræsident Rosen, som var mødt i Spid¬

sen for „Borgerskabet“ vilde hilse paa Kongen med

en Tale, men Wühlerne, som frygtede for at den

skulde indeholde altfor bestemte Forbehold, fik Zedlitz

til at forbyde den loyale Overpræsident at tale. Nu

kulde en af de værste Slyngler i Flensborg, Dr. Lo¬

zenzen, have talt, men da Kongen kom Kl. 11, havde

han Hastværk, da han endnu samme Dag vilde beset

Tropperne ved Dybbøl. Efter nogle faa „hjertelige

Ord til Borgerskabet og de paa Banegaarden opstil¬

lede Tropper, kjørte han derfor til Raichs Hotel, hvor

han spiste Frokost med Kronprindsen og Kl. 12½

kjørte de begge til Graasteen og derfra over Adsbøl

hvor der var stort militairt Juchhe, til Dybbøl, hvor

Kongen besaae de Gruusdynger, der havde kostet hans

„herlige Hær“ saa megen Tid, saa meget Krudt og saa

meget Blod. Kl. 9 om Aftenen kom Kongen tilbage

til Flensborg, hvor der skulde være stor Sammen¬

strømning af Hyldingsdeputationer fra Slesvig og

Holsteen. Bismarck kom til Flensborg i Fredags.

„Hamb. Nachr.“ siger, at det efter dette Besøg er

aldeles utænkeligt, at Slesvig mere kan komme under

Ia det er tydeligt, hvis detdansk Herredømme.

gaaer, som Preussen vil.
De danske Krigsfanger ere paa Veien igjen¬

nem Slesvig og Holsteen blevne modtagne med al¬
mindelig Deeltagelse eller ialfald ærbødig Opmærk¬

somhed. Ingensteds var Modtagelsen hjerteligere end

i Flensborg, hvor Folk strømmede ud af deres Huse

med Levnetsmidler og Forfriskninger til de fongne

Landsmænd ofte under de merst rørende Optrin:

hyppig kunde det lange sørgelige Tog neppe bevæge

sig igjennem den tætte Masse til Kirkerne og andre

større Bygninger. hvor de foreløbig indqvarteredes.

Paa Flensborg Banegaard tog hver Gang en stor

Mængde Afsked med de Bortdragende ved Leveraak

og Viften med Tørklæder hvilket en Meddeler til

„Hamb. Nachr.“ betragter som „et sjældent Exempel

paa Frækhed midt i en tydsk By.“ I Tirsdags afgik
600, i Onsdags om Morgenen 800, om Middagen 800

og om Aftenen 716 menige Fanger, ialt 2916 foruden 13

Officerer, til Hamborg, hvorfra de efter een til to Dages

Opholdbefordredes videre til Berlin og de preussiskeFæst¬

ninger. Ifølge et Brev til „B. T.“ vistes der i Hamborg

de danske Fanger den meest rørende Deeltagelse fra

Publicums Side. Man forærede de Menige Appel¬

iner, Penge osv. Alle Folk vilde gjerne tale med

dem, og Fangerne kunde næsten ikke overkomme at

besvare de mange Spørgsmaal, der rettedes til dem

Især viste man de danske Officerer stor Agtelse, og

man betragtede det som en Ære at have talt med er

af de tappre danske Officerer. Lieutenant Ancker

var navnlig Gjenstand for den almindelige Opmærk¬

omhed, og Alle vilde see den Mand, som selv Fjenden

har ydet en saa glimrende Anerkjendelse. Han bor

Han talteingen Sabel, men Dannebrogsordenen.

kun Dansk og blev viist omkring i Staden af danske

Kjøbmand. Det fortælles, at han paa Wrangels tydske

Spørgsmaal slet ikke har givet noget Svar.

Overhovedet seer man af flere Beretninger, at de

danske Ofsicerer under deres Ophold i Hamborg have

havt Tilladelse til at gaae frit omkring, ja endog

have kunnet deeltage i en Fest, de derboende Danske

gjorde for dem i den skandinoviske Forening. At

Lieut. Ancker var uden Sabel, hidrører fra, at man

ikke vilde lade de fangne svenske Officerer beholde

Sablen, hvorför de danske Officerer vægrede sig ved at

gjøre Brug af den dem meddeelte Tilladelse, idet de

erklærede ikke at ville behandles anderledes end deres

angne Brødre. Som et andet mærkeligt Exempel

paa den Forskjel, som Preusserne gjøre med Hensyn

til Behandlingen af de danske og de svenske Officerer,

anfører „Dagstel.“, at medens det blev overladt de

førstnævnte selv at vælge, i hvilken preussisk Fæstnine

de vilde hensættes som Fanger underrettede man

Svenskerne om, at de skulde til Spandau. Sven¬

skerne forlangte imidlertid at blive behandlede paa

samme Maade som de øvrige danske Officerer, idet de

nemlig erklærede, at de nu vare danske Officerer og

kke svenske; de vare kun svensk=fødte. Man antog

imidlertid ikke, at deres Paastand vilde blive opfyldt.

Efter „Fremdenliste“ meddeler „Folk. Av.“ at der
den 21de April befandt sig følgende fangne danske

Officerer i Hamborg: Lieutenanterne C. A. Kofoed.

G Hansen, Christiansen, Hein, Agerholm, Nielsen,

B. Julien (Berlien?), V. Brønnum, Storck, Anker

Zornig, Oberstlieutenanterne Drejer og Falkenskjold.

Major Hein, Capitain Sick, Lieutenanterne Fahne¬

jjelm. C. Carlsen, O. Johansen, Wörmer, Brønde

Bunde?), Hertz, Jæger, R. Steenstrup, Hohlenberg,

Averhoff, P. Grünwaldt, V. S. Larsen, M. Liønt

formodentlig M. Gjørup), Capitain M. Petersen,

Lieutenanterne Gandil, A. Thestrup, B. A. Helmetz

(Holmertz?7)
Fyens theoretiske Landvæsensinstitut i

Odense har i det nu tilendebragte Vinterhalvaar

været besøgt af 33 Elever, deraf 17 i yngste og 16 i

ældste Afdeling. De have alle hjemme her i Stiftet

og ere, med Undtagelse af 4, Sønner af Landboere,

navnlig af Gaardmænd deres Alder vexler mellem

16 og 31 Aar. Krigen ramte ogsaa denne Skole

det 9 af Eleverne i Løbet af Vinteren bleve bort¬

kaldte, nogle til Krigstjeneste, andre til Hjemmet fer

at erstatte den savnede Arbeidskraft. Den ældste Af¬

deling, der underkastede sig Afgangsprøven, havde til

kriftlig Besvarelse følgende Opgaver, valgte af Over¬

bestyrelsen: I Agerdyrkningslæren: Ved hvilke Mid¬

ler kan man vedligeholde eller endog forøge Agerjør¬

dens Frugtbarhed? I Huusdyrlæren: Hvilken Be¬

tydning har Overgangen fra en Slags Fødemidler

til en anden, især naar disse ere meget forskjellige

med Hensyn til Sammensætning og Fugtighedsgrad.

og hvilke Forsigtighedsregler ere derved at iagttage ?

I Danmarks Geognosi: En kort Beskrivelse af vore

Moser, deres Inddeling og Indhold. Den mundtlige

Overhøring foretoges den 18de og 19de d. M. i Over¬

værelse af endeel Tilhørere navnlig Landboer. I

Bedømmelsen deeltoge: Hofjægermester Sehested, Ju¬

stitsraad Langkilde, Jægermester Busck Cancelliraad

Helm Petersen, Forpagter Hofman(Bang), Brygger

Schiøtz, Landinspecteur Damgaard og Godsforvalter

Esmann. Udfaldet af den samlede Bedømmelse var

saaledes, at af de 10 Elever, der underkastede sig den

fuldstændige Prøve (een tog af Legemshensyn kun

Deel i den skriftlige), erholdt Een 2den Characteer,

de Øvrige 1ste Characteer, og 2 af disse med Udmær¬

kelse, nemlig Niels Hansen af Marslev og Hans Pe¬

dersen af Davinde. Elevernes fremlagte Arbeider i

Landmaaling og Korttegning som og deres Bygnings¬

og Maskintegning vidnede lige fordeelagtigt om Lærer¬

nes Iver og Dygtighed og om Elevernes Flid og Sta¬

dighed. Examen sluttede med en smuk Sang, hvori

de afgaaende Elever toge Afsked med Skole og Lærere.

Thermometret den 24de—25de April.
+ 8Gr.i Aftes Kl. 8:

gøiest: + 13 Gr
7 Gr.i Morges Kl. 8:

lavest: + 4 Gr.i Middags Kl. 12: + 12 Gr.

Til Bazaren til Indtægt for Fiirskillingssub¬

scriptionen er der indleveret fra: Hofhattemager R. Dorch

en Bornehat og en Herrehat; Fru Provstinde Engelbrecht 6

Tobakepiber, 1 Svovlstikkehylster. 4 Pavæsker, 1 Bouguetholder,

Tobalskasse, 4 Barveeretuis; Frøken Wagner 1 Kurv: Fru
Bülow til Tøystrup 3 Toiletpuder, 1 Fidivusholder, 2 Shaw¬

ser, 1 Naalevog, 1 Pose; Frøken Røepstorff 1 broderet Besæt¬

ring. 1 Fingerbøl i Etui, 1 Naalepude: Kammerherreinde Sehe¬

sted=Juul til Raunholt I strikket uldent Tæppe, 3 Par Kopper,

Blomstervase, 1 Sølnskrivetøi, 5 Smaating af Guld, 1 Por¬

ellains Skrivetei, 1 Uhrholder. 1 Glas, 1 Glaeflacon, 2 paa¬

klædte Dukler, 1 stor Dukke, 6 Par Boxere:Fru H. 2 Popiirs¬
furve, 3 Smaoting; Blikkenslager Kieseling I Kaff=kande, 1 Kaffe¬

daase, 1 Kobberkjedel, 1 Tinkjedel: Frøken C. Edsberg, Over¬

gade, 1 fileret Bordtæppe; Fru D. Esmann 1 Skildpaddes Etui

Naalebog, 1 Flaske Eos Bonquet; Overlærer Lefolii 3 Stk.

Lithographier; Frøkenerne Henrichsen 4 Arbeider: H. H. 2 Ar¬

beider: E. H. 2 Arbeider; V S. 6 Ting; B. F. 4 Arbeider,
8 Smaating; H. 1 Pennevisker: A. S. 1 broderet Pude: Grev¬

inde Rartzau, Frederikslund, 1 stukket Tæppe, 1 Nøalekurv,3
hæklede Pengepunge, 1 Bakke til Vsitkort, 2 store Dukker,1
Brevpresser, 2 Skaale af Terracotta, 1 Chenesse samt 21 andre

forskj llige Gjenstande: Baronesse Wedell, Billesskov, 1 Arbeids¬

taske, 1 bæklet Bordt: C. T. 2 Lithographier; A R. 1 Guitar

K. 6 forskjellige Gjenstande: Frøken Thrissen 1 Syetui, 1 bæk¬

let Bordt; Fru E. Brandt „den tappre Landsoldat“ 1 Bakke

Ff. 1 Par Morgensko: Frøken V. Jensen 3 Arbeitstasker;
Niels Davids 1 Visitkortramme: Fru M. Jensen 1 Barniskjørt:

C K. 2 uldne Børneklokker; A. A. Petersen 1 Morgenhue,6

Dannebrogsroser; C. 1 Hagedug, 3 Stkr. Captainer; M. 1 Bog¬
mærke, 1 Synaalebog; P. 1 Bogmærke; W. Petersen 10 Rd

3 Sikr Barbeerknive, 3 Sikr Lithographier: Brænderibestyrer

Andersens Kone og Datter 1 Vase, 1 Krave, 1 Kranetørklæde

2 hæklede Bakker: Frøken M. 1 Maleri; Gotholdt Krag 1 Ap¬

pelsinkniv, 1 Gaffel; Fru K. 2 Par strikkede uldne Børnebuxer,
2 dito Vrste; Frøken C. K. 2 Arbeidstasker, 6 Kapper, 1 lille

Soovl¬Vase: Fru S. H. 1 Par Børnestrømper og Støvler. 1

tilæske, 1 Urtepotte, 4 Smaaring. Comitcen.

Indkomne Bidrag til Sønderborgerne. Arjunct
Strøm 5 Rd., Apotheker Petersen 15 Rd., Nagelsmedsvend Pe¬

ersen 2 Mk Gaardm. Jens Andersen, Ringe, 3 Rd., Organist
Klint i Ringe 3 Rd., Fru Seidelin i Ringe 3 Rd., Skolelærer

Jørgensen i Ringe 3 Rd., forud 382 Rd. 5 Mk 6 ß., ialt 415

Rd. 1 Mk. 6 ß.

Kjøbenhavn den 24de April. Saavel den

18de April som de nærmest paafølgende Dage have

mangehaande Rygter krydset hinanden her ligesom

sikkert allevegne, om Rømningen af Als, om Preus¬

sernes øieblikkelige Indmarsch i Jylland, om den

Skjændsel, man har villet kaste over et af vore

brave Regimenter at det var Skyld i, at Stillingen

aa hurtig blev tagen, og mange lignende Ting. Jeg

har hverken villet besvære dem hermed eller med de

enkelte Træk som Folk ville vide at fortælle om

Kampen, uden at det var muligt at føre disse For¬

tællinger tilbage til nogen paalidelig Kilde. Jeg
troer ikke, at det ligger i de Danskes Naturgjerne
it ville see saadanne enkelte Træk feemhævede paa

en pralende Maade, saaledes som man allerede eer

de tydske Aviser strømme over af Beretninger om

„todesmuthige“ Opoffringer af enkelte Soldater. Hvad

vilde danske Læsere sige, naar man opvartede dem

med en Historie som denne? En tydsk Pioneer, som

skulde kaste en Sæk fyldt med Krudt hen blandt Pa¬

lisaderne, for at disse, naar Sækken blev sprængt i
Lusten, kunde blive ødelagte, saa at der blev banet

Vei for de Stormende. Pioneren lagde Sækken hen,

men istedetfor at gaae tilbage, saa at der fra Afstand

af kunde blive stukket Ild paa Sækken blev han

trods Officerernes Tilraab staaende ved Siden af

Sækken, medens han stak Ild til den (formodentlig

med en Svovlstik), og sprang naturligviis i Luften

med den. See, saadanne Karle have Preusserne,

eller de lyve sig dem til.

Det fortælles som paalideligt, at flere af vore

Soldater skulle være svømmede over Alssund, eller

idetmindste over en Deel af det, indtil de kunde blive

optagne af Baade. Ogsaa en Officeer der er be¬

kjendt som en dygtig Svømmer, skal have vovet dette

fremfor at lade sig fange, nemlig Lieutenant Holst,

en Søn af Skuespilleren.

Digteren Henrik Hertz skal, efter hvad der for¬

tælles, i den sidste Tid være meget lidende.

En preussisk Rundskrivelse. (Dagstel.)

Som Svar paa den danske Udenrigsminister Quaades

Rundskrivelse, der beklager sig over Civilcommissai¬

rernes Fremgangsmaade i Slesvig, er der fra preus¬

isk Side afsendt en Circulairdepeche til Preussens

Repræsentanter hos Undertegnerne af Londonertrac¬

aten. Det Depechen vedlagte Memorandum frem¬

tiller Beskyldningerne fra dansk Side som aldeles

ugrundede.

Tilstanden i Slesvig. Det er allerede tid¬

igere omtalt, at Krigens Tryk og Skuffelser virke

til at frembringe loyal Stemning i mange Egne, som

hidtil have viist sig vaklende eller tydsksindede. Dette

gjør sig gjældende i stedse høiere Grad især paa

Landet. Saaledes hedder det i et Brev fra en Præst

fra det hidtil blandede Sprogdistrict: „Først skulde

vi jo jages bort nu have vi ingen Fortræd gjort og
kunne saa godt blive, naar vi blot maae for Civil¬

commissairerne. Pengespørgsmaalet er kommet med

Sognene tilpligtes at udløse Præster og Lærere,

Foraarsarbeidet begynder, Krigskjørslerne trykke, der

ales om Forræderi, og at der er Lurendreieri med i

Spillet osv.; kort Rusen er temmelig børte, og disse

nogterne Tanker ere somme Steder forbistret ubeha¬



En sort fransk Handske er Søndag Formiddag tabl fra St

Hans Kirke til Jernvanen. Adressecontoiret anviser.
—

e 1.Advars
Enhver forbydes at boriføre Gruus og Tang fra Strander

Overtræderne ville blive tiltalte ogforan Skovvn Faagense.
mulcterede Skovby Sogneforstanderskab.

De ærede Beboere af Sønderbroby Sogn, saavel Gaardmænd

som Huusmænd og Sognets Ungdom, modtage herved vor hjere
teligste Tak for de Pengebidrag, de for anden Gang have sendt

N8. Vi see heri et Beviis før, at de gode Mennesker i Hjem¬

met tænke paa Soldaten i Felten, og søge at opmuntre ham

og lette ham Feltlivets Møisommeligheder; modtag derfor endnu

engang vor hjerteligste Talsigelse, og værer overbeviste om, at vi,

aalænge Gud giver os Kraft dertil, vil opofre Alt for at værne

om vort elskede Fædreland.
Modtag til Slutning en Hilsen fra de fra Sønderbroby Sogn

Udcommanderede

Als den 19de April 1864

Dampskibet
X6 Tdmm

afgauer lra kjøbenhavn til Odense

Onsdagen den 27de dennes, Efterm. Kl. 5.

og fra Odense directe til Kjøbenhavn

Fredagen den 29de dennes, Efterm. Kl. 2.

medtagende Passagerer og Fragtgods, hvilket Sidste

maa indleveres i Dampskibspakhuset ved Canalen

Onsdag Estermiddag fra Kl. 2 til 7 og Fre¬

dag Morgen inden Kl. 9.

Odense den 25de April 1864.

Petersen,

Contoir: Nørregade Nr. 122, 15te Sal.

Til Kjøbenhavn

afgaaer Paquetten „Den gode Hensigt“ M
E C. Rasmussen, forstkommende Fredag;
anbefales for Stykaods af J. W. Maar.

Dameskrædersyning.

Elever ønskes af O. og T. Pommer, boende hos
Malermester Prange, Pugestræde Nr. 65.

Hvor en flink Enepige, med godt Skudsmaal, kau faae Con¬

dition til 1ste Mai, anviser Adressecontoiret

En Kone eller en confirmeret Pige kan faae et Sted at gaae

Anvises fra Kongensgade Nr. 13
En rask Pige kan faae Plads til 1ste Mai hos Oeconomen

paa Lazarethet i Albanigade.
*—

En duelig Uhrmagersvend kan strax faae stadigt Arbeide
hos Uhrmager P. B. Puggaard, Bogense.

Sadelmagersvende
kunne faae Accordarbeide ved Forfærdigelse af

Tornystre, hvorved der fortjenes 12 til 14 Mk. dag.

lig. hos J. B. Salomon,
15. Graabrodretorv 15,

Kjøbenhavn.

Paa Albani Lazareth kunne

et Par Karle faae Ansættelse ved

Badene.

Gaardskarl.

En flink Karl kan faae Plads til 1ste Mai hos

I. G Anaelo, Nørreaade.
— ———

En KarI.
om kan kjøre, passe to Heste og er villig til at deeltage i Have¬

arbeide og alt andet forefaldende Arbeide, kan til 1ste Mai faae

Plads hos Fru Trolle paa Marienlund.

En Dreng, 141s Aar gl., confirmeret i dette

Foraar, skikket til ethvert efter hans Alder passende

Arbeide, ønskes anbragt hos en Gaardmand der vil

paatage sig at sørge for ham idetmindste i 2 Aar.

Inspecteuren ved Fattigvæsenet i Odense anviser.

En flink Dreng, som vil gaae tilhaande i en Bou¬

tik kan til 1ste Mai faae en god Plads. Adresse¬

contoiret anviser.
—— *— — ———

Det militaire Stillingscontoir.

Premierlieutenant Keiigaard,

Kongensgade Nr. 3, 2den Sal.

Stedfortrædere til alle Vaabenarter anvises og
Stillinger berigtiges, hvorsomhelst forlanges. Afskeds

mænd, Forstærkningsmænd og Trainkudske antages og

stilles strax.

Det militaire Stillingscontoir
Vestergade Nr. 80, 1ste Sal.d.

Stedfortrædere af alle Vaabetarter, Afskeds= og

Forstærkningsmænd kunne erholdes, og Stillinger berig¬

tiges hvorsomhelst. Saavel aldre som yngre Forstærk¬

ningsmænd som Mænd med Afsked antages.

L. Hansen.

Det militaire Stillingscontor,

Kongensgade Nr. 8.
Stillinger til alle Vaabenarter berigtiges; lige¬

edes kunne de Recruter, som for Tiden vaabenøves,

blive frigjorte for den nuværende Krig.

For de til den 18de Mai indkaldte Frilodsmænd

stilles billigt. En Constabel og en Trainconstabel

ønske sig stillede. I. Chr. Olsen.

En Afskedsmand, der vil lade
Mærk. sig jlle, soges i Saarden Nr. 15

paa Vestergade.

2 vaabenøvede Mænd

ønske snarest muligt at lade sig stille. I Nr. 50 i

Overgade gives Anviisning.
— — * *  —— — *——

Undertegnede er flyttet fra Nedergade Nr. 16

til Vestergade Nr. 79, ligeoverfor Kjøbmand Weber

remdeles til mine ærede Kunderog anbefaler mig
om vil forunde mig sit Arbeide.amt til Enhver,

April 1864.Odense den 25de

Ærbødigst Jens Petersen,
Maler og Lakerer.

Undertegnede er flyttet fra Vesterbro til Klare¬

gaden Nr. 8, hvor jeg fortsætter min tidligere Be¬

skjæftigelse med Commissionshandel af Eiendomme,

hvoraf jeg har endeel i Commission, saavel til
ÆrbødigstKjøb som Mageskifte

A. H. Hartvig
*—

Nyt Commissionscontoir,

Morregade Mr. 87 hos Kjøbm. Angelo.

Anmeldelser af Land= og Kjøbstadejendomme til

Salg. Mageskifte, Bortforpagining eic. modtages paa

Indertegnedes Contoir. Og anbefaler jeg mig med

den reeleste og billigste Medvirkning ved Kjøb
Salg og Forpagtning af Løndeiendomme. Da jeg

tidligere har været Gaardeier og er født og opdraget

ved Landvæsenet, er jog nøie bekjendt med Jordernes

Beskusfenhed, og kan derfor paa det Kraftigste vei¬

som behage at henvende sig tillede Dhrr.,
mig. Alle indenbyes Commissioner modtages, Lei¬

ligheder anvises for et ubetydeligt Vederlag, alt

Skriveri udføres, Mader gives i Forligelsescommis¬

Christensen.sionen m. m.

Nørregade Nr. 87.
———

Beværtning.
Efterat jeg er flyttet fra Stige til min Bopæl

heri Byen, Odense store Torv Nr. 10, fortsætter jeg

samme Beværtning med Spise= og Drikkevarer, som i

lere Aar har været etableret her, i afdøde Mikkel

Nielsen og hans Kones Tid, hvilket jeg herved til¬

lader mig at bekjendtgjøre, og anbefaler jeg mig paa

det Bedste

ÆrbødigstOdense den 25de April 18ti1.
J. P. Jensen.

Ayt Brødudsalg
iKlaregaden Nr. 8,

hvor der daglig kan bekommes friskt Hvedebrød, Bryst¬

ukker samt smaa Kager (paa større Kager modtages

Bestilling), som Alt anbefales til Enhver som vil

Ærbødigstforunde mig sin Søgning.

A. H. Hartvig.
* * — ————— ———

Parasoller
i nyeste stort Udvalg hos

Joh. Weimann.
— —

Straahattelageret

er som ellers rigeligt forsynet med nyeste Hatte for

Damer, Herrer og Børn.

Et Parti ældre Hatte oprømmes lanat under Priis.

Joh. Weimann.
——— * ——

Thimotheifrö

ar arriveret og faaes hilligt hos
Mielsen &r Wagner,

Vestergade Nr. 71.
— —— —

Stærke Militairstovler,

saavel lange zom kortskartede, faaes billigt hos

H. C. Schmidt,

i Søndergade.* *——

Heste= og Kohaar af Manker og Haler, Kalveskind, linnede og.

Kreaturbeen kjøbes til høieste Priser afuldne Klude, samt

Mads Hansen, i Fjelsted By og Sogn.

En flagtefed Ko og en 10 Ugers Griis
Neærl.

staae til Salg paa St. Hans Kirke¬

gaard Nr. 54.

En smuk Barnevogn staaer billigt til Salg hos Sadelmager
Puch, Vestergade Nr. 94.

Bedste Hartlepools Smedekul

og store skotske Kul
faaes fra Skib fra Mandag den 25de hver Dai

Ugen. Bestillinger modtages hos

J. I. Stokkebye.

Klude

af alle Sorter kjøbes til høieste Priis af

P. Jorgensen,
Kirkestræde

Bogense i April 1864. — ——

Nybrændt Faxö Steenkalk

kan erholdes fra min Ovn Torsdagen den 28de og
Fredagen den 29de April, samt fra min Bopæl,

Kongensgade Nr. 58. Carl F. Bang.
————

Nybrændt Faxö Steenkalk

faaes ved min Kalkovn Fredagen den 29de og Lø¬

ferdagen den 30te April. Hendr. Teisen.

Drainsrør.

Muursteen, Brøndsteen samt pressede Gesimssteen,

Gulvesteen og Fliser kunne bekommes ved Lars

Nielsens Teglværk paa Brendekilde Væde, samt

hos Hr. Kjøbmand Carl Nielsen, Odense Vester¬

gade.

MB. Bestillinger paa Tagsteen modtages, at le¬

vere i Løbet af Sommeren.

Et meubleret, stort Værelse, med egen Indgang, er at faae til
Leie paa Vestergade. Adressecontoiret anviser.

En lille Leilighed for et Par eenlige Folt, paa Stue og Kjøk¬
ken, er tilleie i Tværgade Nr. 14. Anvises fra Hjørnestedet

Stucetagen i Gaarden Nr. 13 i Vindegaden kan

erholdes til Leie til October Flyttetid. Nærmere Op¬

lysning erholdes paa Stedet.

Den Leilighed, bestaaende af 3 Værelser og Kjøkken, samt egen

Indgang og Gaardsplads, som for Tiden beboes af Hr. Arjunct

Hastruv, kan erholdes til Leie næstkommende Michaeli Flytte¬

S. Haugsted.dag paa Nørregade Nr. 61

Kla egaden ønskes underhaanden bortsolgt.Huset Nr. 6 i

Man henvender sig desangaaende i Stueu, i selve Huset.

Skovauction ved Langeso.
Mandagen den 9de Mai 1864 vil blive afholdt Auc¬

ion i følgende under Langesø hørende Skove i Vigerslev Sogn,

nemlig
Morudskov om Formiddagen Klokken 10

over:

3011. Favne godt kløvet Brænde,

56“ knudret
af Bøg.—

4 Grene=Fagotbrænde,

44 Bunker Kvas,

Alt henstaaende ved Veiene;

2) i Katshegneskoven om Eftermiddagen Klok¬

ken 2 over:

100 Bunker Spær og mindre Tømmer,Bjælker,
af Gran.2( Lægter,

144 RiisTop og

Mødestedet er ved Skovfogedboligen i Morudskov.
Lunde og Skam Herreders Contoir den 23de April 1864.

Hillerup.
— ——

Løsorcauction paa Skovsbo.

Formiddag Kl. 10, bliver,Fredagen den 29de d. M.,
ifølge Begjæring af Meieriforpagterinde Madam Jensen, for¬

medelst Forpagtnings Fratrædelse, afholdt offentlig Auction paa

Skovsbo over en Deel godt Indbo, saasom Mahogni Sophaer

paa Fjedre, dito Borde og Stole med flere Meubler; endvidere

Kjølkentøi og Porcellain, 1 Decimalvægt med Lodder, en god

Fjedervogn med 2 Sæder, forskjelligt Seletøi, en ny Sadel og
2 meget gøde, yngre Heste m. m

Endvidere bortsælges ved samme Auction en islandsk Hest med

Seletøi og Vogn, samt en Saamaskine, en Vandsnegt m. v.

Kjøberne tilstaaes Credit til 1ste August d. A
Bjerge Aasum Herreders Contoir den 18de April 1864.

F. Petersen.
—

Manufacturvareauction.

Løverdagen den 30te April førstk., Formiddag Kl 9,
bliver afnoldt offentlig Auction paa Comedtehuussalen over

indeel Manufacturvarer, bestaaende af: Kjoletøier, Siriser,

Uld, Barege, Klæde, sort og coul. Bockskin, hvide Varer, Ser¬

vietter og Duge, Straahatte, færdige Dame= og Herreklæder,

svorover trykte Fo tegneiser nogle Dage forinden Auctionen

kunne erholdes for 2 ß. pr Exemplar.
Odense Auctionscontoir den 20de April 1864.

Mourier.L

Tirsdagen den 3die Mai forstk., Formiddag Kl. 9,
Hliver paa Avlsgaarden Kielsyøi, som Følge af Gaardens Bort¬

forpagtning, ved Auction borisolgt den derværende Besætning a

Inventarium og Ind¬Heste, Kvæg, Faar og Sviin, saavelsom

Plove, Harver, Aols¬og Udbo, bestaaende af Vogne, Seletøier,
Saamaskiner, Meieri¬redskaber, en ny Tærskemaskine, 2de

Folkesenge, LinnedBryggeri= og Kjøkkenredskaber af alle Slags,

og noget Meublement m. m.

Heste= og Kvægbesætningen, hvilken Sidste er af
udmærket Beskaffenhed, sælges i Middagsstunden.

Stamhuset Erholm og Søndergaardes Godsforvaltningscontoir

Selmer.den 20de April 1864.
———

Onsdagen den 4de Mai førstkommende, Formiddar

Adelgade afholdt offentligKl. 9, bliver i Gaarden Nr. 13 i

Auction over det Bundtmager C. F. Reichardts Døds= og

Fallitbo tilhørende Varelager og Indbo, bestaaende af: ca. 200

Stkr. forskjellige Kaskjetter, endeel Hatte og Filtsko, nogle Skind
Reisepelts, et Sengested, nogle Sengeklæder, Stole, Borde,

Klavecr, 1 Kakkelovn, 1 Skrivepult, I Klædeskab og noget Kjøk¬

Som Appendix sælges noget Indvo, tilhørendekentøi m. m.

afdøde Sadelmager A. Lunds Enkes Dødsbo. Lysthavende

indbydes

Bogense Byfogedcontoir den 21de April 1864

Baadsgaard.
.* —* * — — * *** — * * * —

At det afdøde Dagleier Jørgen Johan Poulsens og
forud afgangne Hustrues Bo i Kjerteminde Præstegade tilhørende,

for 530 Rd. brandforsikkrede, Sted, Matr. Nr. 285, nemlig 4
Fag For= og 3 Fag Baghuus af Muur= og Bindingsværk, med

Grund, Gaardsplads og Have, efter vedkommende; Skifte=Rets

Reqvisition, stilles til Bortsalg ved 3 offentlige Auctioner, som

holdes Løverdagene

den 21de Mai, 4de og 18de Juni førstk., resp. Kl. 4 Efterm.,

de første 2de paa Kjerteminde Byfoged=Contoir, den sidste i be¬

meldte Sted, bliver til saavel Lysthavendes, som, ifølge Pl af

22de April 1817, Panthaveres og andre Vedkommendes Efter¬

retning beljendigjort, med Tilføiende, at Conditioner, Vurde¬

rings=Førreining, Pante=Attest og øvrige Salget betræffende Do¬

cumenter inden 1ste Auction ville henligge til Eftersyn paa for¬

nævnte Coutoir.

Kjerteminde Byfogderi, den 19de April 1864.

H. v. Levetzow.— — —— — —

Alle og Enhver, som maatte have Fordring paa afdøde Dag¬

leier i Kjerteminde, Jørgen Johan Poulsens og tidligere

ifganzne Hustru, Christiane Jacobsens Bo, indkaldes

heroed med 3 Maaneders Varsel, til for Boets undertegnede

Skifteforvalter at anmelde og legitimere deres Krav.

Kjerteminde Byfogderi, den 19de April 1864.

H. v. Levetzow.

Udgiver: I. E. Dreyer, Cund. jut

Midlertidig Redacteur: I.:. G. Tauber.
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Nr. 77.

Indenlandske Efterretninger.

Konferencen. Den 4. fandt et Møde

Sted, efterat en ikke=officiel Sammenkomst mel

lem de Befuldmægtigede havde fundet Stel

Dagen iforvejen. Vaabenstilstandsforslaget bler

ikke antaget paa Grund af Danmarks Vægring

ved at ophæve Blokaden, hvilken Ophævelse de

neutrale Magter derpaa foreslog tilligemed

Jyllands Rømning af Fjenden. Morn. Post

erklærer Konferencen for et Spilfægteri og op¬

fordrer England til en kraftig Optræden, navn¬
ig tilsøes; ogsaa de øvrige engelske Blade føre

nu et meget kraftigt Sprog, navnlig Times,

der tillige retter en Bebrejdelse mod Frankrig,

fordi det endnu ikke synes fuldstændig at ville

—I det dentræde ud af sin passive Stilling.

9de Maj afholdte Møde vedtoges en Akt om

Standsning af Fjendtlighederne. Der skal være

Vaabenhvile tillands og tilvands fra den

2te Maj at regne, i Løbet af en Maaned.

Den nævnte Dag ophæver Danmark Blokaden

Preussen og Østerrig forpligte sig til under

Vaabenhvilen ikke i de af deres Tropper besatte

Dele af Jylland at lægge Hindringer ivejen for

Handelen eller Samfærdselen eller Administra¬
tionens regelmæssige Gang, til ikke at opkræve

nogen Krigskontribution, men derimod til at

betale Alt, hvad der maatte blive ydet de tydske

Tropper, som blot vedblive at okkupere deres

nuværende strategiske Prositioner. De krigfø¬

ende Parter ere komne overens om, at de

ville bevare deres respettive militære Positioner

tillands og tilvands og de fraskrive sig Retten

til at forstærke dem, saalænge Vaabenhvilen

varer. Officiel Notifikation herom skal tilstilles

Kommandørerne for de krigførende Stridskræfter

illands og tilvands af deres respektive Regerin¬
ger. — Det vil heraf sees, at den vedtagne

Vaabenhvile ikke frembyder synderlige Fordele

for nogen af de krigførende Parter. Imidlertid

er dog hermed gjort det første Skridt til en

endelig Fredsslutning. Vestmagterne have nu

begrebet, hvor farlig den tydske Erobringspolitil

kan blive for dem, og at det er nødvendigt, for

Alvor at vise Tydskland tilbage til dets egne

Enemærter. Det engelske Kabinets energiske
Holdning i de senere Dage, og navnlig en

engelsk Flaades Ankomst til Nord= og Østersøer

afgive et tilstrækkeligt Bevis for, at de inter

Djeblik betænte sig paa ved Vaabenmagt at

tandse Krigen. De tydske Blade, selv Bismarts

Organ, have ogsaa allerede istemt en anden

Tone, der tydeligt viser en diplomatist Vending
i Tingene. Ved Fjendtlighedernes Standsning
maa desuden de tilfredsstillede Lidenskaber vige

for den offentlige Retsbevidsthed der neppe

som Forholdene nu staa i Europa, længere tør
vedligeholde Tausheden. Man maa derfor

da der for Øjeblikket ikke foreligger noget Bedre

at fæste Haabet paa — antage, at den indtraadte

*
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Forandring i Tingene er Begyndelsen til Schwarzemberg“ (Kommodore Tegethoff) ilde
Freden. tilredt og brændende med den øvrige Estadre

tilbage til Sandøen, hvor det med Nød ogOphævelse af Blokade. Marine¬

ministeriet bringer til offentlig Kundstab, at Reppe freistes fra fuldkommen Undergang. Et
om Følge af den i London afsluttede Vaaben¬ Tab af 170 Døde og Saarede ombord er det

hvile, vil Blokaden af Cammin, Svinemünde tydeligste Bevis for, at Skibet har været hors

de rombat, og at kun Helgolands frelsendeWolgast, Greifswalde, Stralsund, Barth, Dan¬

sig og Pillau blive hævet fra den 12. ds. at Nærhed har beskyttet det imod at falde i de
Danskes Hænder.regne. Ligeledes vil den under 18. og 27. Fe¬

bruar samt 22. Marts d. A. bekjendtgjorte Fra Helgoland den 10. Maj Kl. 6½
Blokade af Havne og Indløb i Hertugdøm¬ meldes: „Igaar Form. Kl. 11 kom her baade

den østerrigst=preussiske og den danske Eskadremerne Slesvig og Holsten blive hævet fra sam¬

ne Tid. isigte, begge styrede lige imod hinanden. Il¬

den blev Kl. 2 Efterm. aabnet af „Schwar¬Under 10. Maj er Hs.Ministeriet.

Exc. Indenrigsminister Carl Ludvig Vilhelm zemberg“ som efterfulgtes af „Radetzky“ og
Rømer Rutzhorn, R. af D., efter Ansøgnine en preussiste Flotille. Der udspandt sig nu

en meget heftig Kamp under den rædsomsteentlediget i Naade fra den ham betroede Mini¬

Kanontorden, saa at Husene rystede paa Hel¬sterpost. Under s. D. er Hofjægermester Hans

Rasmussen Carlsen til Stamhuset Gammel goland. De entelte Skibe kunde en Tid lang
kjøgegaard allernaadigst ndnævnt til Indenrigs¬ tke kjendes, da de vare aldeles indhyllede i

strudtdamp, dog syntes det, som om de dansteninister for Kongeriget Danmark.

Skibes større Hurtighed var til Slade for deKundgjørelse for Armeen. Kjø¬

Allierede, saa at ogsaa deres Hensigt at entrenhavn, den 13. Maj. Fra den 15. d. M.

de danske Skibe mislykkedes. Begge Partierat regne sættes den aktive Armee paa Kanton¬

nementsfod. manøvrerede meget roesværdigt, indtil „Schwar¬B. T.

zemberg“ kom ind mellem 2 fjendtlige Bred¬Regeringskommissær i Nørrejyl¬

der. Snart skjød Granaterne fra de danskeland. Ifølge „Fdl. er Stiftamtmand Dahl

Skibe det østerrigske Flagskibs Folmast ibrandtrøm udnævnt til overordentlig Regeringskom¬

aa at det begyndte at brænde i Nærheden afnissær i Nørrejylland.

Krudtkamret. Desuagtet fortsatte „Schwarzem¬Søtræfningen ved Helgoland. Ma¬
erg“ Kampen med stor Bravour, ligesaa tap¬rineministeriet den 11 Maj, Aften. Chefen

pert understøttet af sine Kolleger, indtil denfor Nordsø=Eskadren melder til Marineministe

riet pr. Telegraf fra Christianssand den 11te ved den stadig heftigere Ild, som hurtig grek

om sig, blev nødsaget til at afbryde KampenMaj Aften: „Den 9de Maj kjæmpet med øster

og trække sig tilbage for at frelse Skib ogrigske Fregatter og preussiste Kanonbaade i

Mandskab. Den allierede Eskadre styrede nuHelgolandsbugten fra Kl. 2—12 Efterm.,

ind efter Helgoland, hvorhen ogsaa „Radetzky“dreven Fjenden ind paa Helgolands Territorium

og den preussiske Eskadre fulgte, uden at defor Frelse. „Schwarzemberg“ brændende og
danske Stibe lagde den særdeles Hindringergrundskudt. Eskadrens Tab 14 Døde, 54 Saa¬

vejen. Eskadren gik tilankers tæt ved Helgo¬cede.

ra and, hvor Ilden heldigvis blev slukket. FraMarinem. d. 12. Efter Melding

Af¬ Dens Side blev alt muligt opbudt for at ydeChefen for Nordsø=Eskadren er der under

ad¬ Bistand. Det var i Førstningen ogsaa paa¬færen ved Helgoland ingen faldne eller

tænkt at landsætte de Døde og Saarede, menderrede Officerer: Kadetunderofficer Tramp,
denne Beslutning blev atter opgiven, idet manhar mistet højre Ben og er amputeret over
estemte sig til strax at sejle tilbage til Elben.Knæet, befinder sig efter Omstændighederne
De Saaredes Antal paa dansk Side angivesvel. De haardt Saarede, 6 fra „Niels Juel'

til 60. Begge kjæmpende Parter syntes at haveog 9 fra „Jylland“ vare igaar Kl. 7 Efterm.
lidt lige meget (*) paa det nær at „Schvar¬bragte iland paa Hospitalet i Christianssand.

emberg“ havde mistet Fokmast og Bugspryd.Den for vor Marine saa hæderlige
Den ved Helgoland liggende engelske FregatSøsejr ved Helgoland, som har drevet den

„Aurora“ tilbød velvillig sin Hjælp, hvilkenpreussisk=østerrigske Eskadre der skulde rense
man imidlertid takkede for. Østerrigernes Tap¬Nordsøen for danske Krigsskibe og beskytte den

perhed finder almindelig Anerkjendelse, og denydske Handel, tilbage til Kuxhaven og Elb¬

allierede Flaades Tilbagetog tilskrives udeluk¬kystens sandede Banker, har vatt den største

kende „Schwarzembergs“ Brand. De danskeSensation i Tydskland. Man havde Dagen

Orlogsskibe ere ude af Sigte; „Aurora“ liggerforvejen med hoverende Mine meldt, at de

her paa Rheden.danske Orlogsmænd ved den allierede Flotilles

Det engelske Parlament har modtagetNærmelse vare flygtede til Christianssand, og

Meddelelsen om den allierede Eskadres uheldigened Eet høres der heftig Kanontorden fra
Kamp og Tilbagetog med Bifald. EnglandHelgoland; 4 Timer efter kommer Flagskibet



har troet, idetmindste at burde sikre Østersøen

mod østerrigsk Invasion, men nu seer det

at selv i Nordsøen er den østerrigske Flaade

if de Danske bleven modtagen med en Hilsen,

der maa have overbevist den om, at den havde

zjort bedre i, at forblive i Havnen ved Cattaro

eller fortsætte sine nautiske Øvelser i Bugten

fed Biskaja. Vor Marine er i disse Dage

Gjenstand for Samtale og Beundring ud over

Danmarks Grændser; den har paany hævdel

det danske Flags Ære blandt alle Nationer.

(B, T.)

Lientenant=Bille. Den af Lieutenant

i Søtaten, Gtern=Bilhe; mod Fedaliøten a
FyenA Aviø“ Wile, anlagte Rrtßsag en endt
med ef Fövlig. Redanvt=Wille har afgidet

den Erklæring, at de imod Lieutenant Bille

i den nævnte Avis fremsatte Beskyldninger og

Ankeposter over hans Forhold og Virksomhed

Anledning af Affæren vedkommende Kom¬

pagniet Daues Kamp og Tilfangetagelse have

været aldeles uberettigede, hvorfor han tilbage

kalder samtlige om og imod Lieutenant Steen

Bille brugte fornærmelige Sigtelser og Udta

elser som urigtige og ubeføjede saa at de ikke

i nogen Maade skulle være ham til Forklejnelse

paa Ære gode Navn og Rygte. Redaktør
Wille har derhos forpligtet sig til at betale

en Mulkt af 50 Rd. som tilfalde faldne og

aarede Krigeres Efterladte, og erstatte Lieute

nant Bille Sagens Omkostninger med 20 Nd

Fra Armeens Overkommandø Jeg
føler mig opfordret til i den danske Hærs Navn

offentlig at takke for den Nationens Paaskjøn¬

nelse om hvilken der i Ord og Gjernine

—
fra storre Kredse og enkelte Mænd —dag¬

ligt foreligge nye Vidnesbyrd. Den danske

Armee troer at have gjort sin Pligt og skal

aldrig svigte den. Men jo mere Forhold, over

wvilke den ikke er Herre, lutke Udsigten til Sejre

over Fjenden, desmere trænger Hæren til at

vide, at dens Gjerning itke derfor miskjendes

af Folket; og af alle Beviser herfor modtager

den taknemmeligst dem, ved hvilke Sorgen mild¬

nes og Nøden lindres i den store Kreds af

aldne Kammeraters Efterladte. Paa Hærens

Vegne henvender jog da herved min Tat til de

Tusinder af Mænd og Kvinder, der hver efter

Evne bidrage til at lette den eneste Bekymring,

ned hvilken den danske Soldat gaaer mod Fien¬

den. Støttet til Nationens, til Ofre saa be¬

redte Sympathi vil Hæren frejdigt, saalænge

Kongen byder, kjæmpe for Landets Ære og Ret,

dets Uafhængighed og Frihed. Armeens Over¬

ommando, Hovedkvarter Assens, d. 5te Maj

Gerlach.1864.

Krigsskuepladsen i Nørrejylland.

En Meddelelse fra Veile af 1ste d. M. oplyser
om Fjendens Ophold der Følgende: Wrangel

boer paa Apotheket. Der er udskrevet Krigsskat.

Man har negtet Betaling; og alle Borgerrepæ¬

sentanterne tilligemed Uhrmager Søren Wis¬

ing, svensk=norskt Vicekonsul Linnemann og Ju¬

titsraad, Amtsforvalter Jacobsen sidde som

Fanger siden i Eftermiddag Kl. 4 i Amthuset
Man kan ikke gaa 10 Skridt paa Gaden for

Vagter, saa faaer man Geværet for Brystet

Da de nu ikke lunne faa Penge, ere Boutiterne

eslaglagte; de ville tage Varer som Regres
Hos alle Embedsmændene brøde de formelig

ind forrige Nat for at efterse Kasserne. Mel

de erobrede Dannebogsfaner spadsere de om¬

kring paa Gaderne for at haane os. Borger¬

repræsentanterne fra Horsens kom nu herigjen¬

nem og bleve førte til Rendsborg. Gaderne

her ere belagte med Jord, fordi Wrangel ikke

kan taale i sit Hoved at høre Rumlen af

B. T.)Vogne.

— I Veile havde Amtsraadet været for

amlet for at raadslaa om, hvorvidt Amter
kulde betale den Pengesum, som var paalagt

det. Medens Raadet holdt Møde, kjørte Preus¬

erne Kanoner op udenfor den Gaard, hvori

Mødet holdtes, og vendte Kanonmundingerne

nod Gaarden, ligesom de besatte Trappegan¬

zene med Soldater for at prøve paa pac
enne Maade at intimidere Amtsraadet. Dette

od sig midlertid natursigvis ikke paavirke af
isse latterlige Firanstaltninger, men nægtede

paa Amtezs=Vegne at betale. Følgen heraf
oar, at man tænkte paa at føre samtlige Amts¬

raadsmedlemmer som „Statsfanger“ til Preus.

en, og man holdt dem derfor arresterede til

ud paa Eftermiddagen. Saa betænkte man

sig imidlertid, og lod dem reise hjem igjen,

rigtignok under Eskorte af preussiske Soldater.
— I de sidste Døgn har man, som der

skrives fra Middelfart i B. Av. d. 6. seet det

brande paa forskjellige Steder i den befæstede

Lejr foran Fredericia ud imod Trelde Skov og
ved=randen nordfor Kastellet; efter den
stærke Røg at dømme saa det ud til at være

Halm eller Barakker, som Fjenden paa denne

Maade ødelægger. Af den store Bro øst for
Kastellet har Fjenden opbrudt den ene Ende

nærmest Land, saa at han synes at ville være

uldkommen tryg for Indfald fra den Kant.

Om Dagen sees kun faa fjendtlige Poster,

derimod skal der om Natten være mange langs

hele Kysten. — Paa de Steder under den

jydske Kyst, hvor der er Lejlighed dertil, seer

man forøvrigt de østerrigske Soldater fordrive

Tiden med at fiske Torsk.

Vitingeliv. — En Strandhugst.
Under denne Overskrift skriver en Meddeler til

det norske „Aftenblad“: Fyen, den 13. April

Hr. Redaktørl Som De seer, har jeg ombyt¬

tet de springende og hylende Granaters golde

Kyster med det fredelige Fyens grødrige Byg¬

der, jeg er bleven Medlem af en lille men

forvoven Bande af udsøgte Tropper, hvis Op¬

zave bestaaer i ved byppigere Landgange paa

Slesvigs Østkyst at allarmere Fjenden, øde

lægge hans Magasiner, forstyrre hans Trans¬

porter, kort sagt, gjøre ham saamegen Ulejlig

hed som muligt. Det er en Guerillakrig, oc
om saadan vil den blive fattig paa store, af

gjørende Træk, men til Gjengjæld desto rigere

paa disse eventyrlige Vovestykker, hvor den

uventede Overraskelsei en mørk Nat skal veje op

mod den ringe Styrke, og Hurtigheden bøde

paa den irregulære Manøvreren. Vort Ho¬

vedkvarter er som sagt paa Fyen: der hvile
vi os efter Anstrengelserne og goa saa „paa’en

igjen“ naar Lejligheden frembyder sig, trænge

pludselig midt ind imellem Preusserne, gjøre

vær Spektakel og forsvinde derpaa ligesaa hur¬

tigt med vort mulige Bytte. Der er noget i

høj Grad Tiltalende ved dette Fribytterliv med

dets stadige Afvexling af Arbejde og Hvile, af

kolde søvnløse Nætter og hyggelige Kvarterer

af Vaabenkiirren og Bægerklang. Mandskabet

er strengt discplineret; inden den første Expe¬

dition blev der oplæst forskjellige diktatoriske

Bestemmelser for Foltene, deriblandt ogfaa den,

at hvo der viste sig fejg eller opførte sig paa

n Maade, som ikke sømmer sig for en ærekjær

Soldat, vilde blive skudt ned paa Stedet, og

hvis Nogen derfor vilde forlade Banden, maatte

han melde sig strax. Der meldte sig kun

Mand, en gammel „Forglemmigej“, som send¬

es tilbage til sin tidligere Afdeling. Der fin¬

des i Korpset endel nordiske og svenske frivil¬

ige Skarpskytter, Folk af meget forskjellige tid¬

igere Livsstillinger; iblandt de mere fremra¬

zende af disse er der en smuk Bjørniæger fra

Vermeland, som er Sergeant, en norsk Deko¬

rationsmaler Frederiksen, som synes at være

en født Soldat og ligeledes er avanceret til

Sergeant, en medicinsk Student Andersen, der

er Korporal, og endelig er den i Aviserne saa¬

meget omtalte Bjørnejæger fra det nordligste

Norge, Jensen, forleden stødt til os. Det er

en meget naiv Fyr, som hyler højt af Glæde,

naar han faaer Lejlighed til at skyde paa Tyd¬

kerne, men hidtil har det været paa saa langt

Hold, at han neppe har truffet Nogen. Han

blev instrueret om, hvorledes han havde at

forholde sig, naar han kom Fjenden paa Livet;
at han skulde sætte Bajonetten paa og jage

den rask i Maven paa den første den bedste,
2der kom ham ivejen. Em9ala“, svarede han,

„det forstaaer jeg nok, det er bra saaledes at

aa at vide forud, hvad man skal tage Rede

aa

Hs. Majestæt Kongen har ved Aller¬
højeste Resolution af 6te d. M. allern. af Ci¬

Sillisten skjænket et Beløb af 4000 Rd. aarlig i

10 Aar, eller ialt 40,000 Rd., til Fordel, for

faldne Krigers Efterladte. Angaaende den spe¬

cielle Anvendelse vil nærmere Allerhøjeste Be¬

temmelse blive=tagen (B. T.
Rigsraadets Landsthing. Ved Om¬

vadgt i 7ne Landsttingskeds (Aalborg valgtes

Geheimelanferensratd Bluhme.
Anderstøitelst til faldne Meniges

Euker. Et Medlam af den mosaiska Menig¬
hed 1 Kjøbenhsivn Ulbyder ved Wellighedens
Præst 6trængende Enker med Børn efter faldne

apre Menige i dette Felttog hver en Under¬

støttelse af 20 Rd. aarlig i 10 Aar.

Skolehjælp for faldne Officerers

Sønner. Lehnsbesidder Reventlow paa Pe¬

derstrup pr. Nakskov har besluttet at anvende

1000 Rd. aarlig i 6 Aar til Skolehjælp for

linke Disciple over 12 Aar, som ere Sønner

if faldne Officerer fra nærværende Krig, og
som fretventere lærde Skoler, Realskoler eller

militære Dannelsesanstalter og godtgjøre at

dise Flid og god Opførsel
Centralkomiteen. Fra de 2de Komi¬

teer i London til Understøttelse af vore Saarede

og Faldnes Efterladte er hidsendt en 6ie Sen¬

ding, nemlig ved Frøken Eleonora Bille 10,600

Rd. og ved Marquien af Clanricarde 1000 Lst.

Til de Saarede og Faldnes Efterladte

har Grosserer B. W. Westermann endvidere

kjænket som 2det Bidrag 500 Rd. og Etats¬

raad Valentiner. til Gjeddesdal, en Kreditfor¬

nings Obligation c. 500 Rd
Tydsk Uforskammenhed. En i Kjø¬

benhavn værende Kjøbmand fik ganske nylig
t Parti Varer fra Hamborg. Ved at aabne

for disse fandt han dels indridset paa Laagene,
dels skrevet paa Emballagen Ordenc: „Dä¬

nenhund, Grützkopf, Hannemann osv. Men

her havde de gode Hamborgere forregnet sig.
Kjøbmanden hentede nemlig ganske roligt Agen¬

en for Hamborgerhuset her paa Pladsen og

viste ham Inskriptionerne samt lod ham atte¬

stere, hvad han havde seet. Derpaa blev hele

Krammet atter indpakket og — hjemsendt. En

lig resolut Handlemaade,, anvendt lidt hyppi¬

zere, vilde bedre end meget Andet aabne vore

frække Naboers Øine for, at den Tid dog en¬

gang vil komme, da man her i Byen ikke vil finde

ig i at lade sig byde alleslags tydske Uforskammen¬

heder af denne tydske Kræmmerrede. (D.=T.)

Dødsfald. Major Hoffmann er den

1. ds. afgaaet ved Døden paa Lazarethet i

Bogense.

Justitsraad forhenv. Godsinspektør ved

Knuthenborg L. P. Petersen, Boghandler Boe

Søren Langhoff (Ejer af den Schubotheske
Boghandel) i Kbhvn. og Kapitain og Borger¬

repræsentant sammesteds Andreas Hansen Bjerre

ere afgaaede ved Døden.

Den ivrige og trofaste Forkjæmper for

Slesvigs Danskhed Laurids Skau er af¬

(B. T.gaaet ved Døden i Haderslev.
Slotspræsteembedet i Athen. Em¬

bedet som dansk Slotspræst hos Hs. Majestæt

Kong Georg den Første ønskes besat med en

dertil kvalificeret Mand. De, som maatte at¬

traa dette Embede, kunne erholde nødvendige

Oplysninger derom af Konfessionarius Paulli.

(B. T.

FlereFrederikshavn, den 7. Maj.
or Spioneri mistænkte Personer ere i disse

Dage førte hertil. Efter et kort Ophold i Ar¬

esterne ere de sendte herfra med Dampskibene.

(B. A.

Svar paa Adressen til det itali¬

enske Folk. Fra Turin er der tilstillet Re¬
daktøren af „Dagstelegraphen“ følgende Svar

paa Adressen til det italienske Folk vedtagen
den 21de April paa et stort Møde af italienske

Emigranter: „Danske Brødrel I en Adresse,

fuld af ædle Følelser, som I den 9de d. M. i



et højtideligt Møde have vedtaget til den itali¬

enske Nation, beklage I Eder over, at en Del af

vore Landsmænd befinde sig i Østerrigernes

Rækker og kjæmpe mod Eder. Disse Italienere

have hjemme i de nordøstlige Provindser af Halv¬

øen; derfor tro vi Venetianere, Trentinere

Triestere og Istriere, altsaa Sønner af hine

Provindser at det tilkommer os at tage Ini¬
tiativet til et Svar paa Eders Adresse. Med

For¬veltalende Ord bekræfte I, hvad der i

vejen var os bekjendt, at det danske Folk nærer

levende Medfølelse for Italien, at det jubler

ved vore Kampe for Uafhængighed for af

samle de spredte Lemmer og at forene dem til

en Statsenhed. Vi kunne til Gjengjæld for¬

sikre Eder, at Italien med stor Interesse følger

den skandinaviske Bevægelse; at det, fuldt af
Beundring for Eders Tapperhed og uforfærdede

Mod, med levende Smerte har seet den saa

ulige Kamp, i hvilken I ere indviklede, og de

Iheld, som maatte blive og ere blevne dens

Følger. Dog, der gives undertiden Nederlag

som bringe Hæder, Sejre som bringe Vanhæder

Vor store Landsmand, Gliuseppe Garibaldi, tol¬

kede for nogle Dage siden hele det italienske

Folks Følelser, da han talte højhjertede Ord

om det danske Folk og om dets heltemodige

Kamp for dets Ret. Vi stulle afholde os fra

at undersøge, hvilke Retligheder der tilkommer

de Tydskere, som, Plandet med en langt talri¬
zere oprindelig Befolkning bebo Slesvig, dette

fra Arilds Tid standinaviske Land. Det er

et Spørgsmaal, som Fremtiden vil løse med

de andre, der angaa Lande af blandet Natio¬

ialitet, som vil blive lost, naar engang i Frem¬

tiden Europas Kort skal omgjøres og nye Stater

kulle grundes paa Grundvold af Sprogene

efter at dette, det vigtigste Element, er taget i

Betragtning sammen med og bragt i Samklang

med de øvrige, der konstituerede en Nation.

Dog kunne vi ikke fortie, at det synes os uædelt

handlet af en i andre Henseender ædel og an¬

eet Nation som den tydske, at den, 40 Mill.

Tallet, med en saa uhyre Overmagt har

fastet sig over og stræber at knuse et lidet Folk

om Eders; og at den tilmed som om disse

mangfoldige Mill. ikke vare tilstrækkelige, træk¬

ter eller lader trække Italienere fra det adria¬

tiske Hav til Østersøen for at udkjæmpe tydske

Kampe. Det eren af de forunderligste Kjends¬

gjerninger i det 19de Aarhundrede det er en

meget lidet hæderlig Side af Tydsklands Hi¬

torie: Østerrig, der træder Nationaliteten

inder Fødder er pludselig blevet Ridder for

n Sag, som kaldes nationall Preussen giver

ig Mine af at bringe andre Folt den Frihed

om det ustraffet bruger Vold imod i sit eget

Husl En mægtig, talrig, lærd Nation sætter

ig i Bevægelse — i hvilket Øjemed? For a

føje til sine toogtredive Smaafyrster en treog¬

tredivte! Tydskland svæver i en overmaade stor

Vildfarelse, at det med rasende Begjærlighed

efterstræber Erobringer, samtidig med at det

viser sig ude af Stand til at gjøre sit eget

Land til een Stat, det være nu en Helstat

eller en Forbundsstat. Det er i høj Grad

aforsigtig af Tydskland, at bemægtige sig med

Overmagt Lande, der enten aldeles ikke ere

aaledes som vort — eller hvor det—tydske

tydske Element er saa svagt, som i Eders Sles¬

vig. Thi paa den Maade skaber det rundt
om sig — i Nord, Øst og Syd — hæftig For¬

bitrelse og Had, som er vanskeligt at slukke.
Denne umættelige Tørst efter Erobringer kan

bringe Tydskland til at staa ene i Europa og

udsætter det for Tabet af virkelig tydske Pro¬

vindser, Enhver veed, hvilke vi sigte til. Hvad

vilde blive Følgen, om en vis europæisk Regering

forstod at fatte og iværksætte den dristige Plan og

amle i et Forbund mod Tydskerne alle de Fol¬

keslag, som have Aarsag til at beklage sig over

dem2.... Det gjorde Tydskland vel i at betænke

Lad det skabe sin nationale Enhed; det vil være

en stor Bedrift for det selv og for Civilisatio.

nen, hvortil vi af Hjertet ønske det Lykke. Men

lad det tillige være retfærdig mod sine Na¬

Hvad nu vore Landsmænd angaaer—boer.

som have kjæmpet mod Eder, da værer forvissede
om, danske Brødre, at de, bortrevne fra deres

Fædreland, kuede under en jernhaard Disciplin

holdte i Uvidenhed om Eders Sag, paa alle

Sider omringede af Østerrigs Drabanter, frem

og dog erog Alt fortjene Medlidenhed..

der dem, som ere endnu ulykkeligere end de

Italiencre, som ere faldne paa Overselts, Kol¬

dings, Oversøes, Veiles og Fredericias sørgelige

— deres Mødre, som ikkeValpladse, og det er
engang have den Trøst at vide, at de ere døde

for en retfærdig Sag. Gjører Eders Bedste

for, at disse vore Ord kunne naa til vore Lands¬

nænd nede hos Eder. Vi sige til dem i vort

Fædrelands Navn: „Venetianere, Trentinere,

Triestere og Istriere, I, som tjene under det

ortgule Banner, fjernt fra det elskede Fødeland

I som ere i Uvished om, hvorledes I skulle

bære Eder ad, ville I have et Kjendetegn,

hvorefter I nu og for Fremtiden kunne afgjøre,
med hvem I bør være og mod hvem?

* * * *

aa seer det her... Den, som er Østerrigs

Fjende hvem han saa end er er Italiens
Ven ræk ham Eders Haand. Den, som er
paa Østerrigs Side, er Italiens Fjende; naar

I kunne, saa drager Sværdet imod ham.“

Visselig er det Pligt for Alle, der elske at leve

om frie Mænd med forenet Kraft at arbejde

paa endelig en Gang at hemme den Uretfær

dighed, som driver Mand mod Mand og Foll
mod Folk til Fordel for nogle faa Despoter

Skjønt adskilte fra hinanden ved vidtstrakte

Lande, ere vi forenede ved en ophøjet Ide:
Skandinaver og Italienere kunne samvirke til

ette Maal. Danske Brødrel Modtager vor

Hilsen og sender den ogsaa til Eders skandina¬
viske Brødre i Sverrig og Norge.

Feltlægerne Blandt dem, hvis Pligt
opfyldelse har antaget Præget af virkelig Hero¬

isme er der en Klasse i Hæren som særlig

ortjener at fremhæves; det er Lægerne. Naar
Lægen vil røgte sit Kald i Slaget samvittig¬

hedsfuld, er det aldrig uden Fare; men her

oare Lægerne endog værre stillede end næsten

hele den øvrige Besætning i Skandserne. Denne,

der blot laa der for at være paa rede Haant
i paakommende Tilfælde, kunde dog søge den

maadelige Dækning, som Forholdene tillod

for Lægerne derimod var der næsten uophørlig

Noget at udrette, som gjorde dem til direkte

Skive for Granaterne. Enkelte skulle have pre¬

oet paa at benytte Krudtmagasinerne, Stillin¬

jens eneste sikre Punkt, til Forbindstue, men

disse Rum viste sig snart at være for snevre

og for mørke, og Lægen maatte da tage sin

Tilflugt først til de enkelte Bøndergaarde, senere,

da disse vare blevne nedskudte, til den aabne

Mark. Og man maa ikke tro, at Fjenden viste

Lægens Person og hellige Kald nogensomhelst

Skaansel. Ikke blot blev Lægerne naar de

passerede til og fra Stillingen, aldeles som
enhver Anden overdængede med Granater, da

Preusserne aldrig undlod at vælge endog enkelte

Fodgjængere til Maal; men selv det grønne
Flag, der maatte antyde Fjenden deres Nærvæ¬

relse, var paa ingen Maade istand til at be¬

kytte dem. En Læge har fortalt, at en

Formiddag, da han med en Kollega nød en
velsmagende Frokost i en Bondegaard, fra hvis

Tag Lasarethflaget vajede slog der Granater

ned først paa den ene, saa paa den anden

Side af Gaarden; Preusserne vare øjensynlig

færd med at „indskyde sig“. Nu vidste Begge
if Erfaring, hvad der ventede; endnu et smer¬

teligt Blik til Sardinerne Schweizerosten,

Portvinen og Frokostens andre Herligheder¬

Smalhans var nemlig ikke altid Kjøgemester

— og derpaa gik det ioaa Dybbølstillingen
uld Galop ud af Stuen. Og ganske rigtig:

et Øjeblik efter kom en vældig 24pundiger su¬

ende, knuste to Værelser og begravede Frokosten

og den Plads, hvor vore Venner nylig havde

iddet, under et Bjerg af Grus og Splinter.

Men trods alt det, der saaledes truede Læ¬

gerne, svigtede deres Standhaftighed og Kold¬
blodighed intet Øjeblik; altid vare de tilrede

med Raad og Daad, med Hjælp og Trøst, og

den moralske Virkning, som de herved have ud¬

øvet paa Soldaterne, bør neppe anslaaes rin¬

gere end deres materielle Bistand, der desværre

iltfor ofte, ligeoverfor de frygtelige Saar, som

Granaterne gav, maatte bekjende sin Afmagt

Besætningen viste til Gjengjæld Lægerne sin

Taknemlighed paa forskjellig Maade, navnlig

ved at forbeholde dem de rummeligste og bedste

af de Huler, hvori man søgte et tarveligt Ly
i hine Dage, da hele den danske Hær havde

indrette sig paa Troglodyternes Vis. Den

ovennævnte unge Læge var paa denne Maade

oleven Ejermand af den eleganteste Hule i
Dybbolstillingen, en Hule med Dør, to Vin¬

duer, ja endog Bræddegulvl Her holdt han

Taffel, her sov han om Natten, naar Tjenesten

gav ham Ro dertil, her modtog han Visiter

og blev almindelig misundt. Selv i dette Øje¬

olik, da han nyder alle det civiliserede Livs

Behageligheder, kan han ikke uden et vist Savn

tænke tilbage paa den dejlige Hule, hvori han

om Morgenen den 18de April under det frygte¬

igste Bombardement sov saa trygt, at han
orsømte Afløsningen og derved nær var bleven

tagen tilligemed alle de Andre. (Dbl.)
Meddelelser fra Armeen. Medens

Østerrigerne holde Frederits i Forsvarsstand

og besætte den stærkt, ere Preusserne ifærd med

at demolere Dybbølskandserne med Undtagelse

af den Del af Værkerne, som gjør Front mod

Als. Herom skrives fra Dybbøl til „Børsen¬

halle“: „Siden den 26. er Demoleringen af
Skandserne begyndt med Kraft; Pallisaderne

rives op med Touge forspændte med Mand¬

kab. Jorden af Skandsernes Masse væltes

ned i de Skandserne omgivende omfangsrige

Grave, de saakaldte Cæsarpæle, Jerntraadsgi¬

tre og andre Forhindringer ryddes afvejen.
Kun de Dele af enkelte Skandser, som gjøre

Front mod Sønderborg, synes at ville blive

faanede for at benyttes som Forskandsninger

mod Fjenden, nogle Skandser ere blevne for¬

synede med Skyts paa den Side som vender

derhen. Man seer de Danske arbejde paa det
Ivrigste i Skandserne paa Als og lange Træn¬

tog at bevæge sig derhen i Egnen af Sønderborg.

I Landsbyerne Øst= og Vestdybbel findes neppe

et ubeskadiget Hus, medens talrige Huse og

Udbygninger dels ere nedbrændte, dels sam¬

menskudte og staa som fuldstændige Ruiner.

Enkelte af de bortflygtede Beboere vende imid¬

ertid allerede tilbage, soge at tilkline Hullerne

i Mure og Tage med Sten, Straa og Ler

samt at slaa Brædder, som de hente fra Ba¬

rakkerne for Dør= og Vinduesaabningerne.

At søge at give et klart Billede af Ødelæggel¬
sen i Skandserne og Omegnen er umuligt, og

Tilskueren vil først begribe samme, naar han

ammenligner de forholdsvis godt bevarede nord¬

lige Skandser med de frygtelig ødelagte sydlige.

De grønne retlinede Skraaninger ere forsvundne

og forvandlede til en toppet, uformelig Jord¬

dynge, Blokhusenes kolossale Bjælker ere ad¬

splittede og gjennembrudte af Bomberne til

ille Sider, saa at de danne et Virvar af søn¬

derslaaede Bjælker, gjennem hvilke man over¬

alt ser Himlen og kun kan krybe ind; store

Flader ere fuldstændig oprodede af Bomberne,

aa at man ved hvert Skridt støder paa et

4—6 Fod dybt Hul, som er dannet af Bom¬

oerne; overalt sees sønderskudte Kanoner, La¬

vetter, hundredetusinde Granatstumper og Kug¬

er af alle Arter osv. Sejrherrerne have det

zanske hyggeligt imellem disse Ruiner i de for¬
træffelige Telte og Barakker, som man efter

Skandsernes Erobring fandt bagved samme.

En Mand fra Flensborg som forleden

har været i Hamborg, fortæller, at næsten alle

de Mennesker han traf paa Jernbanen, vare

om halvfjantede, eller rettere rent afsindige.

En Mængde havde været oppe at bese de sam¬

nenskudte Grusdynger, der ere tilbage af Skand¬

serne, og slæbte Kugler, Granatstumper, Bajo¬

netter ja hele Geværer med sig tilbage, og

aadanne Udbrud, som „at de Danske burde

udryddes af Jorden“ vare meget hyppige

at høre. (Fdl.)



Tilstanden i Slesvig. Fra Haders¬
lev berettes, at Afsættelsen af flere Embeds¬

mænd i Byen og Amtet er nærforestaaende el¬

ler allerede dekreteret af Civilkommissærerne:

om saadanne nævnes Provst Koefoed=Hansen

i Gammel-Haderslev, Herredsfoged Rumohr

og Pastor Bøllemose i Aastrup. Som Grund

angives, at de ikke have vist sig villige til at

efterkomme den flensborgske Regerings Befa¬

linger. Avlsforvalter Linstow i Flensborg er

ligeledes bleven afsat fra sit Embede.

Rustningerne i Sverig. Fra Stock
holm, hvor den fredelige Luft nu ogsaa begyn¬

der at aande, skrives der til „Goteborgp.“

Adskillige Tegn tyde paa, at de Rustninger,

der endnu for nogle Uger siden foregik, nu

pludseligt ville blive standsede. Vist er det, at
de nu intetsteds drives med den ringeste Iver

og i Krigskollegiet har man ophørt med det

støjende Arbejde, til stor Glæde for Fredsven¬

nerne. De storartede Troppesamlinger i Staane,

som ogsaa med saa megen Pomp og Spræl
anmeldtes for nogle Uger siden, menes nu be¬

stemt at skulle bortfalde. „Det eneste Resul¬

tat af de foretagne Rustninger vil saaledes
live, dels at man til temmelig høj Pris har

anskaffet endel Materiel, som nu bliver maga¬

zineret for i sin Tid i god Orden at kasseres
og sælges paa Auktioner til Spotpris, dels at

ikke ubetydelige Partier Proviant blive ufor¬

nødne og følgelig ville blive at sælge. De
Kkrigsartikler, med hvilke der hidtil i Europa

har været slaaet paa den store Spekulations¬
tomme, ville vist i det Hele falde stærkt og selve

Kalveskindene maaske blive de første til at gaa

— I hvilken Gradned paa gammel Pris.
Dybbøls Indtagelse og den danske Hærs Re¬

— „forudseete Begivenheder“træte til Als

—have indvirket paa Rege¬iger „Götebp.“
ringens Beslutning om at standse med Rust¬

ningerne og Troppesamlingerne, kan naturlig¬
vis endnu ikke afgjøres. Det er imidlertil

andsynligt, at hvis Danmark endnn i den sidste

Tid har næret nogen Forhaabning om Hjælp
i sin Rød fra svensk=norsk Side, tilstaaes meget

oprigtigt, saa maa denne Selvskuffelse nu være

ophørt.

den 14. Maj.Ribe Torveprisei
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Ribe, den 17. Maj.

Et Regiment fjendtlige Soldater som i

Søndags Formiddags marscherede fra Kolding

til Varde, gjorde Holdt ved Veirup i Gjørding

Sogn; en Afdeling kom til at staa paa Lande¬

vejen tæt ved Kroen og nogle Gaarde; øjeblik¬

keligt væltede de Menige sig ind i Gaardene

og borttog alt Spiseligt tilligemed hvad de

forefandt af Linned. Da de skulde bortmarschere,

kom en Menig og en Oppasser ind til Gaard¬

nand Otto Pedersen og forlangte Øl. Da

denne ikke hurtig nok efterkom Ordren, skjød

man ham gjennem Hovedet. En Nabo gjorde

Anmeldelse til Officererne og den Skyldige

olev funden, man hentede Herredsfogden i Hol¬

sted og et Forhør afholdtes, medens tillige en

Mængde bleve arresterede for Tyverierne.

Igaar blev Morderen skudt paa Gjerningsstedet

og Tyvene afstraffede.

I Søndags Morges droge de i Ons¬

dags ankomne Østerrigere bort. Deres Forhold

var paa nogle Undtagelser nær upaaklageligt.

De afløstes samme Dags Formiddag af et

lignende Antal Tyrolere og Steyermarkere, som

fra idag af sættes paa Naturalforplejning; da

de droge ind i Byen, spillede de „Den tapre

Landsoldat!“

Postgangen er nu kommen i sin gamle

Orden, saaledes at vi faa de kjøbenhavnske

Morgenblade Dagen efterat de udkomme i Kbh.

———— ———1———

Vekjendtgjørelser.

Idag bortkaldte Gud vor kjære lille Hans,

3 Aar gammmel

Ribe, den 16de Mai 1861.

H. Rudolphs R. Rudolphs.

Jorgensenf.

Torsdagen den 14de Juni d. A., Form.

Kl. 10, bliver her i Byen ifølge Kongeligt

Aabent Brev af 16de f. M., foretaget Val¬

if en Folkethingsmand for Ribe Amts 5te

Valgkreds

Skriftlige Anmeldelser i Henhold til Valg¬

lovens § 24 blive at tilstille Undertegnede.

Bredebro den 15de Mai 1561.

A. Wulff.

Fortegnelser over det hver enkelt Eiendom
i Vildberg, Timring og Neuling Sogne paa¬

qvilende Vederlag for Korntienden til Præste¬

Embedet ligge ifølge Lov af 23de Januar
—1862 til Eftersyn i 3 Maaneder fra d. 16.

Nai 1864 paa Hammerum Herredscontoir paa

Nørholm ved Herning, Afskrifterne af samme

enholdsviis i Vildberg Hovedskole, Grimstrux

Mølle og Neuling Præstegaard. De, som for¬

mene at kunne gjøre nogen Indsigelse gjæl¬

dende imod de i Fortegnelsen skete Anførsler

ville personlig eller ved en dertil af dem be¬

fuldmægtiget Mand have at mode paa oven¬

tævnte Herredscontoir Torsdagen den 25. Au¬

gust d. A., Eft. Kl. 2
Vildberg Præstegaard, d. 10. Mai 1864.

Wernberg,

Sognepræst.

Efter Forlig og Execution stilles den Ane Jo¬

hanne Andersdatter, Enke efter Christen Ole¬

en, tilhorende Eiendom Mtr.=Nr. 44 b, der er Par¬

cel af Store Lundsbye i Lomborg Sogn og ansat til

Hartkorn „ Tdr. „ Skp. 2 Fdk 14 Alb., Gammelskat

54 Sk. tilligemed Eiendommens Anpart af Konge¬
og Kirke=, Korn= og Qvægtiende, og den paa Eiendom¬

men værende Bygning, samt Gjødning og Afgrøde, til
Bortsalg ved 3de Auctioner, som afholdes:

Mandagen den 13. Juni
27.

— 11. Juli

10.førstkommende, hver Dags Formiddag Kl

De 2de Auctioner afholdes her paa Contoiret og
3die Auction paa selve Ejendommen, der bortsælges

Conditioner og øvrige vedkommende Documenter
ville være til Eftersyn her paa Contoiret.

Denne Bekjendtgiørelse tjener tillige til fornøden

Underretning for Panthavere og andre Rethavende efter

bl. 22. April 1817

By= og Herredsfogedcontoiret i Lemvig, den 12te

Mai 1864. Møller.

Ifølge tagen Bestemmelse ved 3die Auctton over

det Hans Jensen tilhørende Huus paa Rotviggaards
Mark, Andsager Sogn, bliver bemeldte Huus tillige¬

med Leieretten for c. 66 Aar til omtrent 9½ Tønde

land Ager„Eng= og Mosejord stillet til Børtsalg ved

en 4. Auction, der afholdes paa den sælgende Eiendom

Løverdagen d. 4. Juni førstk., Form. Kl. 11.

ogLonditioner, Panteattest, Vurderingsforretning
ovrige Salget vedkommende Documenter ligge til Ef¬

terlyn paa Auctionsdirectionens Contoir.

Det bemærkes, at de 3 foregaaende Auctioner ere

bekjendtgjorte i Henhold til Pl. af 22. April 1817

By= og Herredsfogedcontoiret i Barde den 6. Mai

1864. I Auctionsdirectionens Fraværelse

Jensen
est.

Alle og Enhver der have Noget at fordre i Boet
fter afdøde Maler Claus Beck af Birk i Gjelleru

Sogn, indkaldes herved med 3 Maaneders Varsel til

for undertegnede Skifteret at anmelde og beviisliggjøre

deres Krav

Hammerum Herredsconteir pr Herring, den 2den
Mai 1864. Feddersen.

Ved en af Overandiicur Vy. eg Herredøjeged
Olsen i Holstebro under 29 April 1864 udstedt Mor¬

tific tionsstævning der første Gang ordlydende er ind¬

ørt i denne Tidendes Nr. 72 tor indeværende Aar, er

efter Vegzæring af Helstebro Kjøbstads Overformynderi,

og ifølge Kongelig allernae digst Verilling, med Aar og

Dags Varsel indstævnet Den eller De, — som maatte

være i Besiddelse af en af Farver Niels Jensen i

Holstebro til den under bemeldte Kjøbstads Overfor¬

mynderi hørende Myndling Nr. 157 Janus Chri¬
tian Sophns Dabl under 2die August 1860 ud¬

stædt og den 14. s. M ved Helstebro Kjobstads Ret

tinglæst Obligation, ster til Rest 243 Rd 29 Sk. R.

M. (oprindeligen lyderde paa ig i 500 Rd. med 1ste

Frioritets Pant ved Siden af andre 160i Ird. til samme

Overformynderi, i Gaarden gl. Mir D.r. 59 og nyt

Mtr.=Nr. 79 paa Holstebro Kjesstads Tenderlendsgade

tilmed Have og Toft af Harikern =kp. 1 Alb

at møde for Helstebro Kjeestats Ret paa Raadbuset

sammesteds den jørste Tirøda, elee ordinaire Retsdag i

Juli Maaned 186, for der og 1. 2er bemeldte Obli

satien at fremkomme og deres letiige Erkomst dertil at

beviisliggjore, da Obligattonen efters ved Dom vil

dlive morrificeret og af Pantebecen udslettet.
—

di

kjøbes til højeste Priser af C. R. Andresen.

Udsaig af Pianter,
Sommer= og Potte=Levkør, Asters Hvid= Rød¬

Savor= Spids= og Blomkaal, samt Silleri og

Purre. Hartner N. Pultz.
—

& Bekjendtgjørelfer til „„Ribe

Stiftstidende maa, da der nu er skeet

Forandring med Hensyn til Tiden for

Distributionen, indleveres Dagen før

Bladet udgaaer, indtil Kl. 12 Mid¬

dag. Bekjendtgjørelser til Mandags¬

Nummeret maa indleveres om Lor¬

dagen indtil Kl. 2 Eftermiddag.

Jacobine Hyphoff.

— —

Jibe Stiftstidende.

Abonnement paa Ribe Stiftstidende

nodtages paa de kongl. Postkontorer og Brev¬

samlingssteder. Bladet udgaaer 4 Gange ugent¬

sig, og Prisen er 1 Rd. 20 ß. Kvartalet, naar

det bestilles paa Postkontorerne og Brevsamlings¬

stederne, og 1 Rd. Kvart., med Tillæg af Om¬

væringspenge naar det bestilles hos Udgiverinden.

Thermometret Kl. 2 Eftermiddag.

Lavest Højest
Vind.Mai Maaned¬ Temp Temp.

+ 171. 3 S.Fra 13. til 14.

3 + 15Fra 14. til 15. V.

+ 5 + 16Fra 15. til 16. V.

—

Udgivet af Jacobine Hyphoff. Redigeret af
I. Stegemann. — Trykt i Ribe.



Gratis Ekstranumer til alle Abonnenter.

„„Ingen Rettigheder uden Pligter, ingen Pligter uden Rettigheder“.
N8 B.28 72.
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Et Ugeblad for Arbejdernes berettigede Fordringer.

Abonnement modtages paaAbonnement for Oktb. Kvart. 18 5j
Socialisteng sontor IntegadeRIdlagen hol. al. Bogandietd København 1871.

—

Udgaar hver Lørdag.
A. Hjørnet af Øjergade.samt paa Fostontorerne.

at gøre 300 Arbeidere brødløse, derStriken Opfordring.
i saa laug Tid har maattet bidrage til at

hos Som enhver Arbejder maa kunne indse,spække deres Pengeposer, søgte de at sikre sig
Burmeister og Wain. vil det være af største Vigtighed for denStorborgernes sædvanlige Forbundsfælle, nem¬

fremtidige Udvikling af Kampen om Lønnin¬
lig Politiet, og dettes ædle Direktør, Hr.

gernes Forhøjelse her i Landet, at deu Ar¬Etatsraad Crone, skyndte sig naturligvisDet var at forudse, at en saa nhørt
bejdsstansning, som Dhrr. Burmeister ogat imødekømme Matadorernes Ønske. ToDristighed af Arbejderne, som den at for¬
Wain har troet at burde sætte i Scene, faar

Arbejdere blev arresterede om Lør¬lange fire af deres Bødler afskedigede, maatte

et for Arbejderne heldigt Udfald.dagen uden at have gjort sig skyl¬opvække Ønsket hos de store Kapitalister, der

For at bevirke dette, opfordrer vi allestaar i Spidsen for Forretningen, om en dige i nogensomhelst Urolighed.
Arbejdere, saavel i København som i heleGang for alle paa en eftertrykkelig Maade Iblandt disse var en af dem, som Arbej¬

det øvrige Danmark, til ved Pengebidrag,derne havde udnævnt til at forhandle medat lade deres Undergivne forstaa, at de kun

store eller smaa, at sætte os istand til ater Slaver, der har at taale enhver Be¬ Fabrikanterne, en Mand, der er almindelig

fri vore Brødre fra den Ydmygelse, ved Sul¬elsket og agtet af sine Kammerater, fordihandling. Striken, som vi omtalte i vort
ten at tvinges til slavisk Underkastelse. Vihan, uagtet bedre stillet end de fleste, stedsesidste Numer, var derfor næppe tilende, før
har det sikre Haab, at enhver oplyst danskhar staaet paa deres Side og med IverFabrikanterne selv lavede et Efterspil, der
Arbejder vil indse, hvormeget denne Sagvaretaget deres Interesser. Denne Mand,lader til at skulle blive det vigtigste.
angaar ham selv, og hvor stort et IndtrykSom meddelt fik to af de fire Kvar¬ ved Navn Christensen, er forsvundet, hans
det vil gøre paa alle Arbejdsherrer, naar deTøj er afhentet, og en af Mestrene (Saur¬termænd, der havde overfaldet Arbeideren,

opdager, at vi ikke kæmper enkeltvis ogderes Afsked i Torsdags. Det fulgte afbrey) har ladt sig forlyde med, at „han

uordnet, men som en fast, sluttet Kolonne !vilde ikke komme mere tilbage“. Forskelligesig selv, at den halve Oprejsning, der ga¬

Henvendelser af hans Kamerater til Politietves ved kun at afskedige to af Angriberne, Bidrag, ugentlige eller en Gang for
har ikke ført til noget Resultat, og man vilikke kunde tilfredsstille Arbejderne, og de, der alle, indsendes til og modtages paa vort

derfor let kunne gennemskue, hvorledes Sagenvar sysselsatte i Dokken, anmodede derfor Kontor, Integade 1 i Stuen. Menings¬

hænger sammen. Saavel Arbejjdsstans¬i Lørdags den ene af de Tilbageblivende om fællerne i Provinserne anmodes om hver at
ningen som disse Arrestationer erat forlige sig med Arbejderne, men de fore¬ indsamle i større Kredse. For det Mod¬

blot et Forsøg fra de med Stokke¬trak begge at forlade Værftet. Klokken fire om tagne og dets Fordeling vil der i de føl¬
mændene allierede FabrikantersEftermiddagen meddeltes det imidlertid alle gende Numre af vort Blad blive aflagt
Side paa at forskrække ArbeiderneArbejderne saavel i Dokken som paa selve Regnskab.

Skibsbygningspladsen, at de kunde faa deres og saaledes faa dem til at gaa en¬ Men ligesaa nødvendigt som det er, at

Løn og tillige, at Fabrikanterne afskedigede keltvis ind paa en Genoptagelse af alle Arbejdere uden Hensyn til Fag yder
dem, hvilket bekræftedes ved følgende UdskriftArbejdet. deres Skærv til en sejrrig Gennemførelse af

I Søndags samledes derefter en Delpaa Pengeposerne: Striden, ligesaa beklageligt vilde det være,

af de afskedigede Arbejdere og blev enige omTil Underretning. hvis ikke de afskedigede Arbejderes nærmeste
kun at optage Arbejdet paa følgende Betin¬Da vi ser, at det ikke lykkedes at genop¬ Kammerater vilde opfylde de Pligter, der be¬

gelser, som senere er tiltraadt. af de¬rette den fornødne Ro og gode Orden, Dhrr.stemt maa siges at paahvile dem.
ressamtlige Kammerater:der er nødvendig for Arbejdets uforstyrrede Burmeister og Wain stoler sandsynligvis paa,

1. De tre af de omhandlede fire Kvarter¬Fremme paa vor Skibsbygningsplads, uag¬ at de efterhaanden skal kunne overvælde Ar¬

mænd afskediges;tet vi har imødekommet Ønsket, som Ar¬ bejderne paa Fabrikens andre Afdelinger.

2. Der sker en Forhøjelse i Lønnen afbejderne der rettede til os i Torsdags For at imødegaa disse Planer, anser vi
1 Skilling pr. Time;saa ser vi os nu nødsagede til herved at det for uundgaaelig nødvendigt, at

Alle de afskedigede Arbejdere, uden3.maatte stanse Arbejdet indtil videre paa alle de, der endnu arbejder paa den

Undtagelse, antages til Tjenestevor Skibbygningsplads. nævnte Fabrik, nedlægger Arbeidet,

I Mandags blev der af Hr. Wain gjortKristianshavn, Lørdag den 30 September 1871. indtil de ærede Fabrikanter maate se sig

forgæves Forsøg paa at overtale nogle En¬Burmeister d Wain. foranledigede til at indrømme saavel Løn¬

kelte til at genoptage Arbejdet. ningsforhøjelsen, som de øvrige nu opstilledeSamtidigt med at Dhrr. Fabrikanter

ikke følte deres Samvittighed besværede ved ! Fordringer. Kun ved denne Fremfærd vil
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Altonam in der Expedion des Mercuius.

de kunne udvise et kammeratligt Forhold, kun

ved dette Middel kan der opnaas et hurtigt

og heldigt Resultat, som vil blive afgørende

for Fremtiden.

I Anledning af denne Sag har

Bestyrelsen for den internationale Ar¬

bejderforening anset det for rigtigst at

afholde et almindeligt

Beiddr

i Dansesalonen „Phønix“ i Helliggejst¬

stræde i Morgen Onsdagen den 4de

Kl. 8º, Aften, hvortil vi indbyder samt¬

lige Arbejdere i København. Der vil

fra Bestyrelselsens Side blive stillet

følgende Forslag.

1. Forsamlingen bifalder fuld¬

stændig Arbeidernes Optræden i den

foreliggende Sag, og finder de tre

af dem stillede Fordringer overens¬

stemmende med Billighed og Ret¬

færdighed.

2. Forsamlingen opfordrer alle

Arbejdere til af al Magt at støtte

deres afskedigede Kammerater og til

ved Pengebidrag at virke for et hel¬

digt Udfald.

Til Arbejderae.

For os, der med Opmærksomhed hir fulgt

de store Arbejdsnedlæggelser rundt omkring

Eoropa var det umuligt at an=, at den første

større Strike i vort Fædreland skulde faa sit

Udsoring fra Fabrikanterne. Medens nemlig

Arbejderne i Prejsen kæmper for en daglig Ar¬

bejdstid af 10 Timer, medens deres engelske

Kammerater med seig Udholdenhed i næsten tre

Maaneder har døjet Sult og Nød for at op¬

naa 9 Timers Arbejdstid, og medens endelig

Amerikineene gør Strike for at indskrænke Ti¬

den til 8 Timer, har vi her i Danmark endnu

ved Siden af en usel Løn en Arbejdstid af

fra 13 til 19 Timer i Døgnet. Man skulde

efter disse Forhold ledes til at tro, at Fabri¬

kanternes Begjærlighed efter at pine Arbejderen

til det Yderste maatte være tilfredsstellet, man

maatte antage, at de dog vilde have et aabent

Øre, naar deres Undergivne blot forlangte at

sikres for Liv og Lemmer under Udførelsen af

deres Trællearbejde; men det har nu vist sig,

at man her som overalt gør Regning udeg

Bært, naar man forudfætter Menneskelighed

hos en Race, som er vant til at behandle Ar¬

bejderen som en Maskine, der kun er lavet for

at forøg= Storborgernes Afgud. Kapitalen.

Alle, Arbejdece saavelsom Ikke=Arbejdere

der endnu har Eone og Vilje til at tænke

upartisk, maa med os indrømme at Fabrikan¬

ter, der som D'yrr. Burmeister og Wain ikke

betænker sig paa und r intetsigende Paaskud at

styrte 300 fattige Arbejdere, hvoraf mange er

Familiefædre, i den dybest: Nod stedse vil være

en Fare for Statens rolige Bestaaen. Det er

uforsvarlig. og uoverensstemmende med Gennd¬

reglerne for et ordnet Samfund, naar de eksi¬

sterende Forhold lægger en saadan Magt i pri¬

vate Mænds Hænder, at Tusenders Liv og

Socialisten.

——

Velfærd skal afhænge af deres Luner. Saa¬

ænge en saadan Tilstaad vedvarer vil Landet

ikke vær= fikret for Oprør fra den ene Dag til

den anden, ti Ingen vil kunne fortænke den af

Hungersdøden truede Arbejder i, at han ved et

hvertsomhelst Middel søger at friste det Liv,

som han har Ret til at føre ligesaavel som

Kapitalisten.

Men er det os ubegribeligt, hvorfra Fabri¬

kanterne faar Frækhed nok til yderligere end

hidtil at ville underkue Arbejderen, saa er det

os dog endnu mere ufattelig, hvorledes en In¬

stitution som Politiet der er sat til at vaage

over den offentlege Sikkexhed, kan være i Be¬

siddelse af en saa kolossal Dumhed, som den,

dets Optræden i den foreliggende Sag vidner

om. Hvis Politiet endelig vilde have sin Næse

i Ting, som ligger aldeles udenfor dets Om¬

raade, vilde det da ikke have været rimeligere,

at det var optraadt mæglende, istedetfor som nu

at krænke vor= for 23 Aar siden erhvervede

Friheder ved at arrestere uden Spor af Anled¬

ning og ved dette og andre Midler søge at true

Arbejderne til Underkastelse? Hvis svage Hove¬

der og ængstelig: Sjæle vil kalde den nu vakte

Bevægelse for Begyndelse til Oprør, hvem er

det da, der er Oprørere? Er det Arbeiderne, der

med en eksempelløs Ro og forbavsende Maade¬

hold har fremsat deres Fordringer eller er det

ikke snarere Fibrikanterne og Politiet, af hvilke

de første ikke har villet give simpel Oprejsning

for Overfald paa sagesløs Mand, medens det

sidste endog aabenlyst har overskredet Forfat¬

ningen?

Og vender vi os endelig til den Presse

der med store Ord forkynder sig som Trompetere

for den offenlige Mening, hvilken Dom skal

man di fælde om dens Optræden? Den har

forvansket nogle af Begivenhederne og fortiet

andre. Den har ikke været sen til at raade

Arbejdern: til slavisk Underkastelse under Fa¬

brikanternes Aag, men ikke et eneste Blad har

haft et Ord tilovers for den Undertrykte, ikke

et enest= lader dem ane, at der iblandt Folke¬

gives Tusender, der med de bedste Ønsker om

et heldigt Udfald for Arbejderne forener Løst

lil at understøtte dem med Riad og Daad.

Hoorfor er Redaktionen af vort Blad den eneste,

til hvem talrige Deputationer fra københavnske

Arbejdere har henvendt sig med Tilbud om Penge¬

bidrag?, Mon dette ikke endelig en Gang skulde

aabne dt store Publikums Øjne for, at Pressen

sin Helhed kui er villige Organer for den be¬

siddende Klasse, fejge Øretudere, der finder

deres Regning ved at smigre de Stærke og un

dertrykke d: Svage !

Da Ardejderne hos Burmeister og Wiin i

Torsdags henoendte sig til os for at berette os

det Skete og spørge om vor Mening, kunde vi,

ifølge vore tidligere Udtalelser i Bladet, kun give

dem det Riad at undgaa Arbejdsnedlæggelse

or Øjeblikket; som Sagea nu stiller sig, er det

derimod vor uafviselige Pligt at opfordre dem

Alle til trofast og enig Udholdenhed, og den af

Arbejderne, der nu søigter sine Kammeriters Sag

er i vore Øjne en fejg Usling, der i fuldt Maal

fortje zer Alles Haan og Foragt. Som 61

Mand maa de staa i den begyndte Kamp; Alle

som En hir de nedlagt Arbejdet, Alle som En

maa de genoptage det, naar Fordringerne er op¬

oldte. Vi for vort Vedkommende lover herved

at vi med alle de Kræfter og Midler der

staar til vor Raadighed, vil understøtte dem i

Arbeidets retfærdige Kamp mod Kapitalen; uden

at se til højre eller venstre vil vi støre lige mod

Maalet, og vi stiller kun 6a Betingelse; at Ar¬

bejderne ikke opgiver sig selvl

Aabent Brev til Hr. Redaktør Rimestad

fra

de afskedigede Arbejdere paa Burmeister og

Wains Fabrik.

Da det vel næppe kan antages, at Hr.

Redaktøren, der i saa lang Tid har færdedes

mellem Arbejdere, selv har haft Del i eller blot

været vidende om de usandfærdige Beretninger,

som Deres Avis „Dagstelegrafen“ i sine sidste

Numre har leveret i Anledning af den stedfundne

Arbejdsstansning, saa opfordrer Undertegnede

Dem til ufortøvet at tilbagekalde Sandheds¬

fordrejelserne, og vi erklærer tillige, at den fra

Deres meget afvigende Forklaring som Bladet

„Socialisten“ har givet, i alt Væsentlig er kor¬

rekt og stemmende med Sandhed.

Efter Faldmagt af samtlige afskedigede Arbejdere:

Æcbødigst

9. Brir.

Til „Arbejderforeningen af 1860“

Det vilde være en ligefrem Fornærmelse

imod ovennævnte Arbejder forening, hvis vi

ikke straks henvendte en Anmodning til den om

at støtte en Sag, der i den Grad som den fo¬

religjende har Betydning for hele Arbejderklas¬

sen. Vi antager, at Bestyrelsen næppe behøver

vor Opfordring for at gøre et godt Greb i den

efter Formandens Udsagn velfyldte Pengepose,

og vi stoler trygt paa, at Medlemmerne vil

inde det rigtigere at anvende deres opsparede

Kapitaler til at hjælpe deres Arbejdskammerater

fra deres uforskyldte Nød, end at rejse storar¬

tede Bygninge for en Forening, der, hvis den

mod Forventning skulde svigte nu, aldrig kunde

være sit Navn bekendt.

Det følger af sig selv, at vi hverken har

sinde at indblande os i hvormeget eller hvorle¬

des Foreningen agter at give.

Striker.

Maskinarbeidernes store Strike i Bryssel

faldet heldigt ud for Arbejderne. Den kan nuer

betragtes som fuldstændig sluttet, idet Fabrikanterne

har indvilliget i alle de Fordringer, som de i Be¬

gyndelsen kaldte uantagelige. Det lader til, at dette

Held har givet Andre Mod til at følge Eksemplet.

Garverne og Kleinsmedene har nemlig besluttet at

nedlægge Arbejdet. Iøvrigt indrømmer selv Mod¬

standerne, at denne Sejr vil forskaffe Socialismen

talrige Tilhængere.

Newcastle nærmer MaskinbyggernesI

Strike sig ligeledes sin Slutning, og Resultatet er

ogsaa her gunstigt for Arbejderne. Hovedfabrikanten

W. Armstrong, er nu gaaet op til at tilbyde en

ugenlig Arbejdstid af 56½ Timer og 5 pCt. Forhøj¬

lse af Lønnen. Arbejderne holder imidlertid fast

paa Fordringen om 54 Timers Arbejde, hvorimod

de ikke engang har forlangt saa stor Forhøjelse i

Lønnen, som den tilbudte. Sandsynligvis vil Nor¬

malarbejdsdagen paa 9 Timer om faa Dage fuld¬

stændig være sat igennem.

Aogangsnort

til Mødet Onsdaz Aften

faas paa Kontoret Integade 1, Stnen,

a 4 Skilling. Overskuddet tilfalder

Strike=Fonden.

Udgivet af H. Lrir.

Trykt hos O. C. Olsen & Co.
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Et Dagblad for Arbejdernes berettigede Fordringer.

Ahonnementsprisen er i Rd. Kvartalet, oa St. om Avertissementer i 4 Sl. pr. Petitlinie modtages paa

Naaneden, 8 Sk. om Ugen, saavel i København som Kontoret i Gotersgade Nr. 55, Stuen. AabentTirsdag den 7. Maj 1872.
Annaen hel Dagen.

Vi gør herved vore ærede Abonnenter med hvilken Dødsforagt udrustedede de demslet ingen Sejr, men maaske snarere det Mod¬

opmærksomme paa, at Redaktørens Arrestation ikke til Kampen, og med hvilket uforligneligtsattel Avtoriteterne har i det Hele taget spil¬
ikke vil have nogen Standsning af Bladets Mod imødesaa de ikke den sig nærmende Re¬let en meget slet Rolle under den sidste, af

Virksomhed til Følge eller udøve nogen volution. Som sagt, Alt dette er virkeligtdem selv fremkaldte, Periode. Lad os betragte
morsomt, og det Indtryk, som den samledesomhelst Indflydelse paa Bladets Sagen lidt nøjere. Bestyrelsen for den inter¬

Tendens. Mængde modtog af Avtoriteternes „Bevæ¬nationale Arbejderforening her i Landet havde

Alle Breve, vedrørende Bladet, bedes gelse“, var den, at de (Avtoriteterne) grundigindbudt til et Folkemøde paa Nørrefælled.

adresserede til „Socialistens“ Redaktion, havde prostitueret sig.Politiet ser deri en Indbydelse til Deltagelse
Ravnsborggade Nr. 21. Men Sagen har ogsaa en alvorlig Side,i en Revolution, vel at mærke, i dette Ords

At Hr.og det endogsaa en meget alvorlig.mest populære Betydning. Denne Opfattelse
De senest tiltraadte Abonnenter er vi til¬

Crone ikke er noget særdeles lyst Politihoved,af Hensigten med Mødet tilskriver Hr. Crone
dels først istand til at skaffe Bladet imorgen. det har vi længe vidst, men at Politimestrensaa en i Socialisten nedenfor Opraabet staa¬
Ældre Abonnenter, der ikke modtager Bladet, kan være i den Grad stupid, som han i Søn¬ende Artikkel med Overskriften: „Maalet er
regelmæssig bedes om at give Ekspeditions dags har vist sig at være, det havde vi dogfuldt“. Den Artikkel maa Hr. Crone da have
kontoret Efterretning derom.

aldrig troet.læst omtrent paa samme Maade, som Fanden

Hvorlænge tror Hr. Crone, at Folket ro¬læser Bibelen, ti ellers kan det være vanskeligt
ligt vil tage imod en saadan despotisk Mis¬nok at faa en saadan Mening ud af den: men

Avtoriteterne og Folket. brug af den Magt, som hans Embede, ifølgenok er det, Crone fik den, og det er nok,

de bestaaende Love, lægger i hans Hænder?nok til at sætte Militæret og hele Politistyr¬
Arbejdere og Brødrel Den Sejr, som Mon ikke det forkuede og forstødte Folk en¬ken, ja endogsaa Natvægterne, i Bevægelse,

vore Modstandere*) formene at have vundet gang med Magt vil sprænge de Slavelænker,og nok til at sætte hele den ellers saa frede¬
over os ved ved Nattetide at have arresteret som Avtoriteterne Tid efter anden har sam¬lige By i fuldstændig Forsvarsstand, men dog
vore Ledere, og derved hindret Afholdelsen mensmedet og lagt om det kun altfor taal¬ikke nok til at fremkalde den forønskede „Re¬
af vort Folkemøde, vil, vær overbeviste modige Folks Fødder?volution“, ja end ikke engang en Demonstra¬
derom, blive en dyr Sejr, eller rettere, det er Den Maade, hvorpaa Politiet og Mili¬tion fra Folkets Side. Hele den militære

tæret optraadte paa Fælleden overfor Folket,Manøvre, hvor Crone „ledede Bevægelsen“
*) Det er virkelig haardt, at Arbejderen, Kjærnen af varsler ikke godt. Havde der været Tale omfra Tinghuset af, har ganske vist sin latter¬

Folket, skal regne den Magt i Staden, som netop Demonstration og haandgribelige Angreb fralige Side, — og man skulde have ondt ved
bliver underholdt af selve Folket for at hævde

Folkets Side, ja, da var Sagen noget Andet;at trænge Smilet tilbage, naar man betrag¬dets Ret, til deres Modstandere. Atter en af de
men at angribe Byens værgeløse Borgere medtede de strunkt ridende Politibetjente, og naarTusinder af sørgelige Følger, som er opstaaede
skarpe Vaaben, det forekommer os at være ived de nuværende forrykte Samfundsforhold. man saa saa paa de kække og modige Husarer,

pinte ikke i dette Øjeblik Manden1 Hvorledes„For Guds Skyld,“ raabte han forfærdet,
var Ilden opstaaet i hans Vaaningshus?„det er jo mit Hus, mit Vaaningshus, somMordbrænderen.
For at spare havde han kun forsikret Husetbrænder !“
lavt og slet ikke Indboet; det var et betyde¬En Fabrithistorie. „Hvorledes? Deres Hus““ spurgte de
ligt Tabl Og hvis nu Pengeskabene ikkeRejsende forundrede. „Er De da Hr.
kunde modstaa Ilden, hvilket Tab da afStenbæk?“

(Fortsat.) Penge og Værdipapirer 1 Nu tog hans Tanke¬„Ja, jeg er den ulykkelige Stenbæk. Jeg
tænkte han„Ilden lader til at gribe rask om sig.“ gang en anden Retningud, jeg maa derhenmaa

„Men der kommer Hjælp, jeg kan se Folk maaske paa sin Niece, som han havde inde¬Han forsøgte at aabne Vogndøren for at
ilertilhjælp.“ lukket, og som saaledes svævede i aabenbarud, men hans Ledsagere holdt hamspringe

Stenbæk var i første Øjehlik bleven over¬ Livsfare? Nej, han tænkte paa, at det nuidet de bade ham fatte sig, et saadanttilbage,
rasket ved at høre, at Ilden allerede udbrød ikke kunde vare længe, inden Pakhuset stod iSpringvilde jo være den visse Død.
nu, men han beregnede straks, at det maatte Flammer, at saaledes enhver Mulighed afStenbæk trængte sig dog saameget frem, at

hvadtiforekomme mistænkeligt, naar han nu forholdt Mistanke til ham var svunden —kunde raabe ud af Vinduet:han
sig rolig og senere maaske kunde blive gen¬ var naturligere, end at Gnister kunde have„Toget maa holde stillel Mit Hus bræn¬
kendt som Ejeren af den brændte Fabrik. antændt det: Og Pakhusets ForfikringssumHan jeg maa ud!der,
rejste sig derfor hurtigt, og idet han trængte var meget betydelig. Men — hvis nu Jern¬Hans Ledsagere holdt ham deltagende til¬
sig imellem de Rejsende, udbrød han: „De vil skabene ikke var ildfaste, saa var Tabet dogidet de søgte at berolige ham med, atbage,da ikke paastaa, at den Stenbækske Fabrik betydeligt. Pint af disse Tanker stønnede ogdelsSkrigen dog ikke kunde hjælpe,hans
brænder?“ pustede han forfærdeligt; de andre Rejsendekunde Togføreren ikke høre ham, dels turde

„Jo, den staar i lys Lue — overbevis vidste kun at trøste ham med, at man snartde jo ikke lade Toget holde her; heldigvis
Dem selv.“

naaede den nærmeste By, fra hvilken hankunde Beboerne ikke være blevne overraskede i
Man gjorde Plads, saa at han havde et saa med det næste Tog kunde køre tilbage.Søvne, og paa Hjælp vilde det neppe mangle,

frit Blik paa Fabrikken, som ikke var langt da man tydelig saa Mennesker ile tilhjælp
borte. Luerne slog højt ivejret og oplyste hele fra alle Sider.

5.Omegnen. Stenbæk troede først, at han saa Toget rullede videre og videre; Stenbæk
fejl, at han drømte, men faa Øjeblikke var Men vi maa vende tilbage til Fabrikkenkastede sig udmattet paa sin Plads, og hans
tilstrækkelige, til at han kunde orientere sig. og Begivenhederne der.Ledsagere betragtede ham tavse. Hvilke Tanker



den Grad Myndighedsmisbrug, at vi endog¬

saa finde Udtrykket en hek Del for mildt.

Det Ansvar, som Politiet og de øvrige

Avtoriteter har paadraget dem i Søndags,

vil, vi kan ikke se rettere, tidlig eller sent

komme over deres egne Hoveder, det er et

Blad til i den store Folkelidelseshistorie. Kan

Avtoriteterne foreløbig bære det moralske An¬

svar for deres Handlinger, saa maa deres

Samvittighed være ligesaa lille som deres

Handlemaade er letsindig.

Der er rejst en stærk Anklage for Mora¬

ens Domstol, hvor Folket er Dommer. Vil

Avtoriteterne ikke anerkende denne Domstol,

saa vil de nok komme til at anerkende

Dommen, som udgaar fra den; de har selv

sat os udenfor Loven, vi vil skrive vor egen

Lov. Vi gentager det, Maalet er fuldt! Det

kan endnu staa, naar det staar roligt, men

en Draabe til, og det vil flyde over.

Hvad den internationale Arbejderforening

angaar, da har Avtoriteternes lovløse Adfærd

kun gavnet den tilligemed selve Sagen og

fremkaldt en endnu større Tilstrømning og

Sammenslutning, end FForeningen i Forvejen

havde. Man. har troet at kunne adsplitte en

saa tæt sammensluttet Masse af Arbejdere ved

at berøve dem deres Førere og beslaglægge

deres Papirer. Atter en grændseløs dum

Tanke.

Idet man vilde skade vor Sag, har man

gavnet den uendelig

Slutter fast, Arbejder og lidende Brødre,

snart staar vi ved Maalet og vi skal sejre,

saa sandt vor Sag er hellig og retfær¬

dig. Red.

Forsamlingen i Foreningen

vedtog igaar Aftes følgende Resolutioner.

Foreningen protesterer mod Avtoriteternes

voldsomme Fremgangsmaade, som

velskikket til at fremkalde Uor¬

dea, den anerkender paa det mest

levende vor Styrelses mandige og djærve

Holdning og vil vel vogte sig for at

lade sig lede ind paa et fejlt Spor.

Foreningen vil med Ro og Alvor iagt¬

tage Forholdene.

I Henhold til Ovenstaaende sammenkal¬

des herved alle Sektionsformænd til et Møde

iaften (Tirsdag) Kl. 8, i Foreningens Lokale

i Lillee Kirkestræde.

Enhver bedes ubetinget give Møde.

Kredsformanden.

Sivers havde ikke kunnet udholde det paa

sit Værelse og var derfor gaaet ned i Haven,
hvorfra han kastede sørgmodige Blik op til
Selmas Vinduer, der imidlertid, som alle øv¬

rige Vinduer i Huset, var indhyllede i Mørke.

Hensunken i Betragtninger over Fremtiden, be¬

mærkede han ikke, at et besynderligt Lysskær

viste sig indenfor hans Principals Vinduer,

og han vaagnede først op af sine Drømmerier

ved Lyden af de af Hede ituspringende Vin¬

duesruder, da han saa op, slog allerede Flam¬
merne ud af Vinduerne.

Høist forskrækket raabte Sivers: „Brand!

Brand““ og løb hen til Husets Dør, som hel¬

digvis ikke var aflaaset. Ilsomt løb han op

af Trapperne, forbi Fabrikantens Lejlighed,

ra hvilken Ildens Knitren lød tydelig, hen
til Selma's Dør, som han försøgte at aabne.

Han bankede heftigt og raabte

„Selma, kære Selma, er Du derinde““

„Ja, Carl,“ svarede en ængstlig Stemme

„Huset brænder !

„Jeg har i dette Øjeblik mærket det.“

„Luk hurtigt op og kom ud, ti Ilden er
i Nærheden.

„Jeg kan ikke, Onkel har lukket mig inde.
LadOnkel hurtig give Dig Nøglen.“

Forskrækket raabte Carl:

En Berigtigelse.

Vore forskellige arbejderfjendske Organer

strømmer naturligvis over af de mest hade¬

fulde Angreb paa de Mænd der Søndagen

den 5te Maj 1872 paa det Klareste overbeviste

ikke blot de hidtil Forblindede om, hvad vor

Frihed har at sige, men ogsaa om den ube¬
tvingelige Kraft, som Arbejderen kan udfolde,

naar han tvinges dertil. At disse Organer

ogsaa har Frækhed nok til at tilsøle Arbej¬

dernes besindige „Opsættelse“ efter Ledernes

Arrestation, kan man saameget mindre for¬
ænke dem i, ti det er naturligvis for dem et

aare uheldigt Varsel
Kun en falsk Meddelelse vil vi berøre.

Den er fremkommen i „Dagbladet“, der na¬

turligvis siden sin Udhøkring i Tiendeparter

mellem forskellige Pengepugere er bleven Ar¬

bejdersagen endnu mere fjendsk end tidligere.

Hr. Topsø fortæller, støttende sig til Hr.

Crones kostelige Politiplakat, at „Forbudet
mod Mødets Afholdelse naar ud over denne

specielle Anledning“

Ganske vist, „skrevet staar det“ men
nundtlig har ikke blot Hans Almægtighed

Hr. Crone, men ogsaa Politiinspektør Hertz, senere

givet os Forsikring i modsat Retning, af hvil¬

ken vi i rette Tid og paa rette Sted

nok skal vide at gøre Brug.

Den zoologiske Have ved Frederiks¬
berg vil i Aarets Løb blive udvidet efter en

temmelig betydelig Maalestok, idet der

har dannet sig et Aktieselskab, som agter
it overtage den og anvende 100,000 Rd. paa

en Udvidelse af dens Drift, der iøvrigt ved¬

blivende skal staa under Ledelse af Havens
nuværende E r, Hr. Kjærbølling. (F. St.

Gave. I Anledning af, at det den

2den Maj var 50 Aar siden, at Generalkon¬

ul Hans A. Clausen indtraadte som Kontorist

hos dHrr. Chr. Broberg og Søn, har han

tilstillet „Handels= og Kontoristforeningens

Understøttelsesskab“ en kongelig 4 pCts.s Ob¬

ligation paa 1000 Rd.

Tidlig Blomstring. Som et Bevis

paa, hvor langt Vegetationen i dette Aar er

skredet frem, meddeler „Langl. Av., at Rap¬

sen, der ellers først blomstrer i Midten af

Maj, allerede i nogle Dage paa en Mark ved

Lindelse, og sandsynlig flere Steder, har staaet

i Blomster

En ny Digter, en fjortenaars Dreng,

er, ifølge „Assens Av., dukket frem i Flem¬

løse ved Assens. Bladet gengiver nogle af

hans Digte, som er smukke og viser et ikke

ubetydeligt digterisk Talent. Det er et fattigt

Barn, som, hvis Ædeltænkende ikke vil støtte

ham, til Sommer skal være Kreaturvogter.

En original Mestertyv. Den be¬
rygtede Carl Frederik Lilja er, ifølge svenske

Blade, i disse Dage afgaaet ved Døden.
Lilja udgav under sin Fængselstid en i sit

Slags ganske interessant Selvbiografi, der i

„Hvilken Ulykkel — Din Onkel er bort¬

rejst.

„Ak saa maa jeg omkomme i Luerne !“

skregden stakkels Pige.
Sivers tabte dog ikke Fatningen; i en

saa rolig Tone som mulig, sagde han
„Din Onkel har naturligvis ikke taget

Nøglen med paa Rejsen, hvem kan han
have givet den ?

„Den gamle Margrete.“

„Saa vent et Øjeblik, kæreste Selma,

kommer straks igen.“jeg

Han styrtede ned ad Trapperne for at

finde Margrete.

Men den gamle Husholderske var ikke at

finde. Hun havde forudeu Selmas Stuenøgle

tillige andre Nøgler i Bevaring, deriblandt

ogsaa den til Opbevaringsstedet for Vinen:

nu havde hun benyttet Leiligheden til at til¬

fredsstille en stærk, men skjult Lidenskab, nem¬

tig at trække sig tilbage til et afsides liggende

Kammer og der dyrke Bachus, saalænge indtil

hun var faldet isøvn. Derfor kunde Sivers

ikke finde hende hverken i Køkken eller Kælder,

og de forfærdede Tjenestefolk, som havde travlt

med at redde deres Ejendele vidste heller in¬

gen Besked.

Imedens havde Ilden gennembrudt Lof¬

over et Par Hundrede tættrykte Sider beretter

3om de mest forvovne og dristige Eventyr.

de senere Aar førte Lilja et meget stille og

rosværdigt Liv, men det lykkedes ham dog

aldrig at generhverve sig sine Medborgeres

Agtelse og Tillid, hvilket i den Grad ned¬

rykte hans Sindsstemning, at, efter hvad flere

af hans Paarørende har paastaaet, Grunden

til hans Sygdom og, for en stor Del, ogsaa

Aarsagen til hans Død maa søges deri.

Fundet Lig. En i Svendborg boende
Arbejdsmand, som var mistænkt for en min¬

dre Forseelse, forsvandt i Efteraaret der fra

Byen. Formodningen om, at han havde af¬

livet sig, er nu bekræftet, idet hans Lig er

unden i Stranden udfor Hestehaveskoven og

er bragt til Svendborg for at jordes.

Svendb. Av.)

Mordsag. Højesteret paakendte ifølge

„Berlingske Tidende“ igaar den Justitssag, der

oar anlagt mod Arrestanten Hans Rasmus¬

sen og Arrestantinden Bodil Christensdatter,

Gaardejer Lars Hansen Nymands Enke af
Radsted paa Lolland Førstnævnte for at have

begaaet det paa nysnævnte Gaardejer Lars

f.Nymand Natten mellem 9de og 10de Juli

A. udøvede Mord og Sidstnævnte for Til¬

kyndelse og Medvirkning til denne Forbry¬

delse.

Da Tjenestefolkene hos fornævnte Gaard¬

ejer Lars Nymand om Morgenen den 10de

Juli f. A. kom hjem fra et Havebal, fandt de

deres Husbond liggende død i Stalden, med
betydelige Saar i Hovedet, der havde blødt

rigelig, og da der i Stalden stod løs en 2

Aars uskoet Hingst, lededes Formodningen

hen paa, at Lars Nymand var bleven slaaet

ihjel af Hingsten. Den legale Obduktionsfor¬

retning gik imidlertid ud paa, at de Saar

der havde bevirket Lars Nymands Død ikke

kunde hidhøre fra en ubeskoet Hestehov, og

ved de derefter optagne Forhør viste det sig,
at Mordet var begaaet af Arrestanten efter

Tilskyndelse dertil og derom forud truffen Af¬

ale med Arrestantinden. Arrestanten, der i

5 Aar havde været i Tjeneste hos Lars Ny¬

mand, som var gift med Arrestantinden, havde

i flere Aar staaet i utilladeligt Forhold til

hende, og efterat hun tidligere ofte havde talt

om at ville ægte Arrestanten, naar hendes

Mand, der var svagelig, døde, udtalte hun

kort efter Paaske ifjor, da hun var bleven

rugtsommelig, sin Beklagelse for ham over, at

hendes Mand havde erklæret, ikke at ville
vedkende sig Barnet, og ytrede, at hun vilde

age Livet af sig, hvortil Arrestanten svarede,

at det saa var bedre at slaa Manden ihjel,

hvori hun da straks samtykkede. Efter Aftale

kulde Mordet være iværksat 2den Pintsedag,

men Arrestanten fattedes da Mod til at ud¬

øve det, hvorefter det aftaltes, at det skulde

begaas, naar der næste Gang ;frembød sig

Lejlighed dertil, og da de erfarede, at Lars

Nymand vilde gaa til Havebal i Rørbæk den

9de Juli, blev de enige om saa at udføre

Mordet.

tet, og den havde allerede angrebet den øverst

Etage og Taget; tillige var den brudt gennem

Døren ud til Gangen.

Den næsten fortvivlede Sivers mødte nu

Amerikaneren og raabte

„Hjælp mig at redde Selma, hun er in¬

despærret, skaf et Par Brækjern !“

Hudson svarede ikke et Ord, men med en

forbavsende Hurtighed skaffede han Jernstæn¬

gerne, og Begge styrtede hen til Indgangen

men Trappen stod i lys Lue

Forfærdet saa begge Mænd paa hinanden,

og selv den rolige Amerikaners Ansigt fik et
Udtryk af raadløs Fortvivlelse. Men Carl

rev ham med sig omkring Huset, idet han kun

Forskellige til¬raabte Ordet. „En Stige“.

ilende Mennesker skaffede hurtigt Stiger til¬

deje, disse blev stillede op ad Væggen under
Selmas Vinduer, saa at Hudson og Carl

kunde stige op og med Brækjernene arbejde

paa at gennembryde Jerngitret, omendskønt

der fra det brændende Tag styrtede Tagsten

og Ildstykker ned paa dem. Gitrene lod sig

hurtigere gennembryde, end man havde ventet,

og snart kunde Selma stige ud Carl bar

hende ned ad Stigen og hen til sin Lejlighed,

hvor han lagde hende paa Sofaen.



Højesteret stadfæstede de foregaaende In¬

stantsers Domme, hvorved begge de Tiltalte
var ansete med Livsstraf. Arrestanten er 25

Aar gammel og Arrestantinden 26 Aar. In¬

gen af dem har tidligere været straffet. (B. T.

I Anledning af den Opmærksomhed Hof¬

bladet „Dagstelegrafen“ skænker min ringe

Person, skal jeg blot tillade mig den Berig¬
tigelse, at jeg ikke blev arresteret for Drukken¬

kab, men fordi jeg vilde benytte mig af min

ormentlige Ret til at spadsere paa Nørrefæl¬

led. Hr. Rimestad har maaske overværet Sce¬

nen som sædvanligt med omtaagede „Briller“

C. Württz,

Cigarmager.

Udlandet.

Tyskland. I Berlin afholdtes der i

Lørdags en talrig besøgt Forsamling af Ber¬

hvorved det blevlins Bygningsherrer

vedtaget at understøtte hinanden mod de

ocial=demokratiske Arbejdsførere og at danne

in provisorisk Enighedskommissjon. Der btev

neddelt, at der var god Udsigt til Enighed

med Arbejderne, saa at Arbejdet maaske kunde

ventes optaget paa Mandag.

Bayern. Fra München meddeles, at

der en af de første Dage vil indtræde For¬

højelse i Ølpriserne, og at der i den Anledning
er truffen militære Forsigtighedsregler.

Fra Zanzibar paa Afrikas Østkyst

meldes om en forfærdelig Orkan, som skal

have ødelagt Byen, og hvorved er strandet

150 Skibe. Sammesteds fra skal der være

kommen Efterretning om at den berømte
Afrikarejsende, Levingstone, ikke, som man

trode, er død men befinder sig vel i det
indre Afrika i Selskab med en af „New=York

Herald“ udsendt Korrespondent, Stanley.

Strasborg.Samtidig med, at der

asholdes Fester af Tyskerne ved Universitetets

Aabning og udbringes Skaaler for Elsas's For¬
ening med Tyskland, endskønt Enhver ved,

at Befolkningen ønsker alt Andet end at være

Tyskere, har der fundet Slagsmaal Sted i

Gaderne mellem Studenterne og Borgerne;

Uhlanerne maatte rykke ud, og Flere bleve
saarede

Østrig.I det sydlige Østrig har der
i Anledning af Valgene fundet voldsomme

Scener Sted. I Samobor er det kommen til

Kamp mellem Militæret og Befolkningen.

Ophidselsen er stor.

Paris. Marskalk Bazaine vil blive
stillet for en Krigsret; det Samme er nok

Tilfældet med General Vimpfen.
Indien. En voldsom Orkan har hjem¬

søgt Byen Madras i Forindien Natten mel¬

Tolv Skibe blevlem 2den og 3dje Maj.
slyngede op paa Kysten, flere Mennesker druk¬

nede, og i Byen anrettedes store Ødelæg¬

gelser.

Spanien. Da Kong Amadeos Rege¬
ring har ladet seks af Oppositionsbladene

beflaglægge, har man ikke synderlig Andet

end dens egne sangvinske for ikke at sige

øgnagtige og optimistiske Beslutninger om
Opstanden at holde sig til.

Paa samme Tid som Regeringen opram¬

„Jeg kan takke Dig for mit Liv !“ sagde
hun inderligt.

„Du er jo mit Alt med Dig vilde jeg
ogsaa være omkommen. Berolige Dig kun, nu
er Du udenfor al Fare, jeg vil se at hjælpe

til ved Branden.

Trykkende et Kys paa hendes blege Læ¬

ber, ilede han bort.

Fabrikkens lille Sprøjte var allerede i
Virksomhed, men don udrettede Intet. Fra
Byen kom der ligeledes Sprøjter ledsagede
af en talrig Menneskemængde. Der var nok

til at hjælpe, men Forvirringen var for stor,
til at der kunde opnaas noget Resultat.

(Sluttes.)

ser sine Løgne og fremstiller Opstanden som

næsten undertrykt, afsender den i største Hast

Forstærkning og Munition fra Madrid. Et

Batteri Mitrailleuser og et helt Kavalleriregi¬

ment, som ellers hører til Madrids Garnison,

har maattet begive sig til Navarra, ligesom

det meldes fra Sankt=Sebastian, at syv Ba¬

taljoner er bleven udskibede der, kommende fra

Koruna og straks befordret videre ad Jernba¬

nen. I samme Aand beretter Bladet „Espe¬

ranza“ Følgende: „Insurgenternes Antal an¬

slaas til mindst 5000. I Oviedo, Segavia

og Andalusien har der vist sig flere Afdelin¬

ger, hvoraf nogle er meget mandstærke. I
Byen Ternel er flere Domherrer bleven arre¬

sterede. „Frihedens Frivillige“ er paa de fleste

Steder bleven afvæbnede, da Regeringen ikke

kunde stole paa dem. Marskalk Serrano har

6000 Mand af alle Vaabenarter under sin

Kommando. Hans Hovedkvarter er i Tudela,

hvorfra han „leder alle Bevægelser“. Rege¬

ringen har kaldet Hærens første Reserve,

Forstærkningen, under Vaaben, uden at be¬

kendtgøre Ordren i det ofsicielle Blad. Det

herhenhørende Mandskab skal lystre Indkal¬

delsen inden 3 Dage. Fra Burgos er sder

afgaaet et Batteri Bjergartilleri med Iltoget
til Tudela.

Madrid, den 30te April. Man for¬

ikrer paa det Bestemteste, at Don Karlos ikke

er i Spanien. De Proklamationer, som gaar

ud paa at bestyrke den modsatte Antagelse,

og som er undertegnet med hans Navn, maa

altsaa være falske, med mindre de forsætlig er

udstedt i den Hensigt at bilde Folk ind, at

Prætendenten er i Spanien. Jernbaneforbin¬

delserne nordpaa er fri

Madrid, den 1ste Maj. Man ven¬

ter idag et Angreb paa Mesenas, Karlister¬

ies Hovedarnested i Navarra. En Afdeling

ved Castellan er bleven slaaet. Den har

3 Døde. I Provinsen Guipuzcoa findes der

nu kun to ubetydelige Afdelinger, og i Bon

let ingen. Det forsikres, at Cabrera ikke

har forladt England.

Sankt Sebastian, den 30te April,

Aften. Efterretningen om en Kamp, som

kulde have fundet Sted ved Tudela, er

Marskalk Serrano havde ført siturigtig.

Hovedkvarter her, men han er nu under Frem¬

rykning i Navarra for at forfølge Radas

Afdeling, som trækker sig tilbage for ham.

Igaar var Marskalken i Taffala, som lig¬

ger over 4 Mil paa den anden Side Tudela.

Arbejdersagen i alle Lande.

Tyskland. Altona. Skræddernes Strike ved¬

varer. Mestrene truer med at ville lade komme Mas¬

ser af Svende fra Bøhmen og Skandinavien, men

der kommer Ingen. De lader indrykke store Avertisse¬

menter i fremmede Blade om, at 800 a 1000 Skræd¬

dersvende kan faa Arbejde i Hamborg, men det hjæl¬

per ikke

—
Berlin. Skomagerne har igaar, Mandag,

nedlagt Arbejdet

SamtligeØstrig. Linz, den 3dje Maj.

Arbeidere paa Vest=Jernvejens Maskin=Værkste¬

der har idag Formiddag nedlagt Arbejdet, efter igaar

Aftes at have afholdt en Forsamling, ved hvilken

flere Arbejderførere havde indfundet sig.

Sverrig. Stokholm. Skomager L. P. Val¬

qvist har forhøjet sine Arbejderes Løn med 25 pCt.

Stenhuggerne ved Stadens Arbejder har

nedlagt Arbeidet med Fordring om Forhøjelse af Ar¬

bejdslønnen. Ingeniøren ved Arbejdet, Amløf, tilbød

dem 2½ Skilling Tillæg pr. Time, men Tilbudet blev

ikke modtaget.

Murernes Strike.

B. Bidrag i Foreningen, l. Kirkestræde I.

(Fortsat.)

3497 8 sk. O. Spangenberg 1 ml. Nielsen, Ar¬

bejdsmand 1 mk. Snedker Petersen), Amager 2 mk.

Lillie 2 mk. 8 sk. Fra Hyttemeiers Grovsmede og

Kedelsmede, Farimagsvejen ugentlig 2 Rd. 4 mk.
S. Lundstrøm 2 mk. I. Nielsen 2 mt. F. P. 1 mk.

En Gave fra Skræddernes Strikekasse 50 Rd. P. An¬

ersen, 3dje Bidrag 3 mk. Lille Frederik, en Skærv

4 sk. Crass' Cigarfabrik 4 mk. Smed Christensen

mk. Smedesvend Henning Hansen 2 mt. G. O., 3dje

Bidrag 8 sk. P. Spangenberg 1 mk. Jernstøber An¬
dersen Blegdamsvejen, Smedene I Rd. 1 mk., For¬

merne 1 Rd. 3 mk. 8 sk. O, Andersen, Arbejdsmand I

mk. A. C. Lundstrøms Smede I Rd. 3 mt. Cigar¬

magerne paa Hirssprungs Fabrik 7 Rd. 2 mk. L. P.

Albertsen 3 mt. Winrods Værksteder Helsingørsgade

5 Rd. 3 mk. 8 sk. Ved Kyhl: C. B. 1 mk. Louis

—Toucher 4 mk. C. M. 1 mk. W. M. 3 Rd. 9 sk.
Til fælles Vel for Murernes Striketasse 3mk. H. Pe¬

tersen, Snedker 1 mk. En Skræddersvend, 3dje Bidrag

2 mk. Snedkerne hos Jørgen Hansen 1 Rd. 1 mk. I.

G. Lunds Arbejdere, gl. Kongevej 11 3 Rd. 2 mk. 8st.

Torkildsens Værksted 3 Rd. Skomager Andersen 2 mk.

(Fortsættes.)

Døde.

Anmeldte for den kgl. Landsover= samt Hof= og Stads¬

rets Skiftekommissjon

Den 6te Maj. Gartner Carl Fred. Hansens Enke

Ingeborg, født Jensen. Syerske Hermandine Victoria
Amelie Hansen. Arbejdsmand Svend Pedersen. Fhv.
Garvermester Peter Larsen. Enken Margrethe Bredahl.

Snedkersvend Jensens Hustru Ellen Marie, f. Jensen

Ugift Christine Larsen. Arbejdsmand Hans Madsen

Enken Polly Nancy Constantia Petersen.

Jernbane= og Dampskibsliste

for Tirsdag den 7de Maj.

Brevdistribution 7½, 11½, 3½, 7.

Jernbanetogene til Korsør 6., 9, 12, 7.

ra Korsør 8, 12, 5, 728.

il Masnedsund 9, 2½, 7.

ra Masnedsund 6½, 9½, 5½
til Roskilde 5 Eft

ra Korsør til Masnedsund 8, 12, 5.
—

fra Masnedsund til Korsør 6⅓., 9½, 5½.

tilHelsingør 7o, 11½, 3s, 9.

fra Helsingør 7, 11, 3½., 8.

til Klampenborg 7, 9½ Fm., 1½, 3½, 5½

67., 92, Eft.

— ra Klampenborg 7¼., 8½, 11 Fm., 2, 4, 6,

7½., 92, (Eft.
— til Lyngby og Klampenborg II Eft.

Afgaaende Dampskibe.

Fra København.

Vidar til Nykøbing i S. og Holbæk 6 Fm.

Dampskib til Malmø 6,11½. Fm., 2, 6½. Eft

Dampskib til Helsingør og Helsingborg 3 Eft.
Dampskib til Landskrona 2 Eft.

Kronprindsesse Lovisa til Gøteborg og Norge 12 Fm.

Dampskib til Lübeck 2 Eft.

Fra Roskilde.

Adjutanten til Gershøj og Selsø 2Eft.

Frederik den Syvende til Østskov Frederiksund, Ny¬
kjøbing 10½ Ful.

Fra Korsør.

Zephyr til Aarhus 9', Fm.
Skjold til Nyborg, Lundeborg, Svendborg og Rudkø¬

bing 1 Eft.

Dampskib til Nyborg 9½, Fm., 1½, 10½. Eft.
1½ Eft.

Dampstib til Kiel 10½, Eft.

Fra Masnedsund.

Falken til Stege 12½, Eft.
Falken til Stubbekøbing 10½, Eft.

Erindringsliste.

Frue Kirke 9—11

kunstudstillingen paa Charlottenborg 9—7.

Thorvaldsens Museum 12—3.

Den kgl. Malerisamling 3—7.
Oldnordisk Museum 12—2.

Zoologisk Have aaben hele Dagen
Livsforsikringsanstalten af 1871 Havnegade 23, Kl.

10—4, for Ind= og Udbetalinger kun til Kl. 2.

Kreditforeningen for Haandværkere og Industridrivende

i København, St. Kongensgade 45, St., 9—2 Fm.

Kontor for Sparekasseindskud, Strandgade Nr. 23,

71—8½ Aften

Strikebidrag

modtages paa Kontoret i Goters¬

gade 55, hele Dagen, og paa For¬

eningens Kontor, l. Kirkestræde I,

2den Sal, hver Dag fra Kl. 12—2

og 7—9.

Redaktionen træffes hver Formiddag fra

10—12 paa Redaktionskontoret, Ravnsborg¬

gade 21, 1ste Sal i Mellembygningen (Tryk¬

keriet).



Avertissementer.

Paa „Socialistens“ Forlag erViolin=Undervisning.
udkommet:„Internationale Frynser

Elever modtages i WViolinspil i
Socialistiske Sange Nr. 2:

Store Fiolstræde Nr. 9, 3dje SalMedlemmerne erindres om at og Knapper samt al Besætning til
Ny Strikesanghos C. V. Gottschalksen.indbetale Kontingentet paa For¬ Dametoillette i moderne Facons
for alle Arbejdereeningens Kontor, lille Kirkestræde Østergade 47, i Stuen,faas. af Alfred Jørgensen.

2den Sal. Kontoret er aabent1, tigefor Vilestræde. Forhandlere faarPris 4 Skilling.En Modelsnedter
hver Søgnedags Aften fra 7—9. Westfeldt Sørensen.

Rabat.ønsker Arbejde i sit Hjem eller vedNy Medlemmer indtegnes sam¬
hvad der forefalder ved Snedkeriet.mesteds. Vilhelm M. Andersen,

Gode brugte HerreklæderSkindergade 3, 2den Sal o. G.
Blikkenslager,

— —* * —— køber Skræder Madsen, Krystal¬Dameskræddersyning 88, Fredericiagade 88,
gade 22 i Butiken.Brugt og forpasset Fodtøj (tæt ved Rigensgade).udføres smukt og billig samt al

anbefaler sig med alt til Fagetkøbes samt brugte Herre= og Dame¬Maskinsyning.Elever antages
klæder. Adr. til Landemærket 10 henhørende.saavel frit som for Betaling. Kartofler,

Reparationer udføres propert,Blaagaardsgade, Hjørnet af Smede¬i Kælderen, I. Larsen.
udmærket melede, sælges fra Skib.hurtigt og billigt.gade, 23, 1ste Sal. Nørrebro.
Nyhavn, udfor Nr. 31.Hele og delte

— * ——

Middags¬KlasselodderStraahatte Patent=Senge
samt Industrilodder faas hos C. Abonnement

modtages til Bleg, Vask, Farvning af Form som opretstaaende Møbler

Bøttger, Nørregade 9.og Modernisering, samt Pynt kan anbefales fra Fabriks= og Ene¬modtages i
paasættes. Landemærket 12, 3dje Udsalget, Larsbjønstræde 21, 1steFrederiksberggade 10, 1. S.

I Vaskeriet i Viktoriegade 11,Sal. Sal.30 Billetter v Rd.
5te Sal, modtages Alt til Vask og H. Marcher.15 do. 2 Rd. 3 Mk.
fransk Strygning.R. Jensens
—

Til Vask modtages alt SlagsNy Kafe Slukefter DHrr. Skræddere og Industrindstillingen.
Tøj, som ekspederes propert og

aabnes idag i Store Regne¬
DHrr. Skræddere, som har forfærdiget Uniformer, Kjoler ogbilligt. Rigensgade 25, 1ste Sal

Stuen (forhen Møn¬gade 15 i Frakker til Udstillingen, gøres opmærksomme paa, at intet Klædnings¬i Mellembygningen.
tergade 12). Ærbødigst

stykke, som her er anført, kan opnaa en virkelig ædel og impone¬
R. Jensen. rende Form, som er overensstemmende med det menneskelige Legeme,ogSkræddersyning modtages

en dertil svarende Buste.ekspederes hurtigt og godt til Nu¬
Busten fremhæver den praktiske Form for Øjet, hvilket ved dennetidens Priser. Rigensgade 25,

givne Lejlighed er af stor Betydning. De Herrer, som ønsker saadanneS. Larsens
1ste Sal i Mellembygningen.

Buster til deres forskellige Klædningsstykker, kan erholde saadanne,* *—
* * —— ——

naar de henvender sig til P. Christensen, Graabrødretorv 4, 1steStraahattefabrik,
En Handskemaskine

Sal, hvor Prøver af Buster fremvises.Store Helliggejststræde 32. 1ste Sal, er til Salgs i Prinsensgade 13 i
modtager Hatte til Vask, Farvning Stuen.
og Modernisering. Nyt haves paa
Lager.

— — BasarenFra 12, 14, 16 sk.
Al. bortsælges et Parti hvide Gar¬ til Fordel forFor Arbejdere.
dintøjer, smukke Mønstre, i Goters¬

Hvem som vil have et godt og
gades ny Manufakturhandel Nr.

Understotielseshassen
billigt Stykke Ost til 6, 8, 10 a

13 i Kælderen. Restpartiet af de
12 Sk. Pd. og ligeledes Smør, forbeskadigede Lærredslommetørklæder
henvende sig i Smør= og Oste¬ borsælges fra 4 Mk. 8 Skill. pr. Sømænds Efterladtehandelen, St. Kongensgade 32.

halvt Dusin i Gotersgade ny Ma¬
Lokale paa Gammelholmafholdes iHr. Restauratør Vincentsnufakturhandel 13.

Kl. 5—9Søndag, den 5te Maj fraChristian Mathisen.
Til højeste Priser fra Kl. 12—4 og 6—9Mandag den 6te Maj————* *

fra Kl. 12—3købes Assistentshussedler paa Seng¬ Tirsdag den 7de Maj
fra Kl. 12—4 og 6—9.klæder. Møbler og Sengklæder Onsdag den 8de MajTræsnit

betales højt i Adelgade 43, Kæld. med Taknemmelighed afBidrag modtages fremdeles
udføres hurtigt, smukt og billigt Indbyderne.

hos Tylograf

Toucher og Søn,Tapeter,
Graabrødrestræde 23, 2den Sal,

Hjørnet af Klosterstræde.Rullegardiner, „Socialisten“
Til Provinserne mod Postforskud.

Fra en ubetydelig Begyndelse har „Socialisten“ kæmpet sig fremPerstenner
til en sikret Tilværelse, omendskønt vore Modstandere ikke har spareti største Udvalg, til billigste Priser.
paa Anstrængelser for at kvæle det. De har gennemløbet alle Faser,KafeenA. Dahl, Østergade 54.
ligefra rasende Angreb til haardnakket Tavshed; men desuagtet

———* — Vognmagergade Nr. 12, aabnes— * * —*

har den Del af Publikum, som vi bryder os om, nemligom Morgenen Kl. 4, og serverer
En Skræder anbefaler sig Arbeiderne, i stedse større Mængde sluttet sig til os.med en god Kop Kaffe og Te a 4

med alt til Faget Henhørende. Med rolig Samvittighed kan vi spørge alle vore Læsere, omSk. kogt Mælk, Chokolade, varmt
Gode brugte Klæder imod Bestil¬ Bladet ikke hidtil urokkelig har stræbt hen mod det fælles Maal, Ar¬Øl, Salep, Toddy, Smørrebrød,
linger af nye tages i Bytte. bejdernes Frigørelse; og hvad Fremtiden angaar, da vil vort Forholdforskjellige Sorter Øl og andre
Store Regnegade 5, 1. Sal. til Internationale være et Bevis paa vor Vilje til vedblivende atDrikkevarer. De fleste danske og
NB. Reparationer udføres yderst gaa frem paa den engang valgte Vej.svenske Aviser holdes.
billig. „Socialisten“ er et Arbejderblad i Ordets fulde Betydning ogJohansen,H.

vil i videste Udstrækning gøre Arbejdernes og Husmændenes berettigedeVognmagergade 12.
Fordringer gældende.Alt Skomagerarbejde

Redaktionen vil paatale al uretfærdig Undertrykkelse og vil medudføres solidt, propert og billigt

alle de Midler, der staar til dens Raadighed, søge at samle den ube¬hos H. L. Wahlstrøm, Borgergade Marie Sørensens
midlede Klasse til en fælles Optræden lige over for Kapitalen.81, 2den Sal.

—og da fornemlig ArbejderneIdet vi beder Alle og EnhverModemagasin,
om at støtte os ved at udbrede „Socialisten“ hver i sin Kreds, er¬

Silkegade 5, klærer vi tillige, at alle Arbejdere vil finde Bladets Spalter aabne forVaskeri.
anbefaler alt til Modefaget Hen¬ berettigede Klager af enhver Art.
hørende smukt og billig.C. Hammers franske Linned¬ Bladet udgaar hver Dag (Mandag undtagen) til en Pris af 1

— — — * — — . — — ——
* — **

vasteri i Pederhvidtfeltsstræde 13, Rd. Kvartalet, 32 Sk. maanedlig, 8 Sk. ugenlig (uden Forhøjelse for

4de Sal i Sidebygningen, hvor En Skrædder, som syer udenbys Abonnenter). Abonnement modtages paa alle Posthuse og
Alt udføres propert og billig, an¬ billig og godt, ønsker Reparatio¬ Brevsamlingssteder, samt paa „Socialistens“ Kontor, Goterv¬

befales. Tøjet hentes og bringes. ner. Knabrostræde 24, Kældøren. gade 55. Red.

m E ur s. Hentilsens Bastuykteni Ramnsbgraaade A.
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Torsdagen den 14de November. 1872.No 289.

Gudstjeneste. 25de Søndag efter Trinitatis prædiker fandt han sig ganske vel efter at have afgivet sin Til¬et tredobbelt Leve for Hs. Maj. Keiseren og Kongen“
Koch i Systofte Kirke Kl. 9½ (Skriftemaal Kl. 9).Pastor staaelse. De andre Tiltalte have nok endnu Intet villetHer var jo Nok at raabe Hurra for, og da Mængden
Nysted Kirke Kl. 10: Cand. theol. Christiani.I

tilstaae, og Bladet mener, at Morderens pludselige Dødhavde fulgt Opfordringen under stormende Begeistring,
I Herritslev Kirke Kl. 1: Kapellan Møllet.

udførte Frøken v. Treschow Daabsceremonien ved at bryde au maaskee kan forhindre, at Sagen bliver fuldstæn¬

en Flaske Champagne mod Bougen af Skibet, som der¬ dig opklaret. Det skal ikke have været den nu afdøde
Indenlandske Efterretninger.

efter med voxende Hurtighed gled baglænds ud i Vandet Morder selv, der ved Mordet ventede at vinde Fordele

under Mængdens Hurraraab — for at begynde sit Herre¬ i Forening med den Dræbtes Hustru, men det var haneNye Tyverigsdalersedler. Under 11te Novbr.

er der udkommet en kgl. Kundgjørelse, hvorved National¬ dømme over Nordsøen og Østersøen. (Fædrl.) Broder, og det er denne endnu levende Broder, som for

hanken i Kjøbenhavn bemyndiges til med Hensyn til de Penge skal have kjøbt den Afdøde til at begaae Mordet.
Nyt norsk Jernbaneanlæg. Efter hvad „Mor¬

20 Rigsbankdalersedler, som den fremtidig sætter i Om¬ Broderen og den Dræbtes Hustru sidde fængslede
genbladet“ har erfaret, har Kapitain Nimb paa nogle

— —løb, at foretage følgende Forandringer i den ved Be¬
udenlandske (tydske?) Huses Vegne ansøgt den norske Re¬

kjendtgjørelsen af 3dit Decbr. 1850 foreskrevne Ind¬ Nakskov, den 13de Novbr. I Søndags feiredegjering om Koncession paa en Jernbane gjennem Smaa¬
retning af disse Sedler, nemlig: 1) at de tvende saa¬ Indsidder Rasmus Clausen og Hustru i Bran¬

lenene østom Glommen gjennem Eidsberg og Rakkestad
kaldte tørre Stempler bortfalde, og 2) at Paategning derslev deres Guldbryllup. Kirken var i den

til Sarpsborg og derfra med en Green til Frede¬
paa Bagsiden om Notering, Registrering og Kontra¬ Anledning pyntet med Grønt og Provst Petersen

rikstad og en anden til Frederikshald og den
notering udelades. overrakte Guldbrudeparret, ledsaget af smukke og ven¬

svenske Grændse. Der forlanges intet Statstilskud eller
lige Ord, en Sparekassebog, lydende paa 70 Rot, somSønderjylland. En Brevskriver til „Dannev.“ nogen Rentegaranti, men yttres kun Ønske om, at Kom¬
Sognets Beboere havde skjænket de Gamle i Brude¬

meddeler, at der ikke efter det den 4de Novbr. i Aa¬ munerne og Sognene ville afstaae Jord mod Aktier. Der
gave. Senere paa Dagen vare de indbudne til en Fa¬

benraa af tydske Delegerede fra Sønderborg, Flens¬ tilbydes hvad Depositum man maatte forlange; Arbeidet
miliefest, der endte med Dands, hvori den gamle Brud¬borg, Tønder, Haderslev og Aabenraa holdte Møde afgik vil da begynde om 18 Maaneder og Banen være fær¬

gom med Lyst deeltog til Morgenstunden trods sine
—dig om 3 Aar. Det nævnte Blad gjør opmærksomnogen Deputation til Berlin. Der blev nemlig paa

72 Aar. De Gamle ere agtværdige og stræbsommepaa, at denne Bane kan faae den største Betydning forMødet ikke opnaaet Enighed om Formen for den De¬
Folk, og navnlig er Manden endnu saa rask og flittig,Norges Forbindelse med Fastlandet, hvis de i Sverrigmonstration, man vilde sætte i Scene, idet nemlig dei af
at han hver Morgen Kl. 4 møder til sit Arbeide efter atSønderborgerne medbragte Petitionsudkast ikke fandt Naade paatænkte Baner fra Kil ved Carlstad til Gøteborg
have gaaet en god Fjerdingvei fra sit Hjem. (Naksk. Av.og fra Gøteborg til Helsingborg komme i Stand.for de herværende Hjemmetydskeres Øine. De Delege¬

Veien fra Kristiania til Kjøbenhavn vil dervedrede skiltes uden at komme til noget Resultat og aftalte
Stubbekjøbing, den 13de Novbr. Efter at detforkortes med 24 Mile mod nu, og den nye Linie vil,senere atter at mødes for at tage endelig Beslutning.

igaar havde stormet temmelig stærkt af Nord og bragt
— naar Fortæringen medregnes, dlive billigere at passereFra Sønderborg skrives til „Dags=Telgr.“

Vandet til at stige betydeligt, er dette ved den tiltagende
end at reise med Dampskib. Komme nu desuden denden 10de ds.: „Der arbeides for Tiden her paa Op¬

Storm i Nat og op ad Dagen steget til en ukjendt Høide.lollandske Bane og Banen fra Femern gjennem detførelsen af en stor Bygning, som skal indeholde Smedier,
Det er et sørgeligt Syn at see al den Ødelæggelse paa

østlige Holsteen istand, saa vil man fra Norge kunne reiseVærksteder &c., for Militairarbeiderne. Herefter lader
Havnen, hvor Tømmer, Baade og alle mulige Ruinertil Tydskland, uden at passere andre Vande end Øresunddet ikke til, at Preusserne, som der for kort Tid siden
svømme imellem hinanden. I det Øieblik, vi nedskriveog Farvandet mellem Lolland og Fehmern. (Fdrl.)blev fortalt, ikke vilde lade flere Bygninger opføre her,
dette, gaae Bølgerne med stærkt Raseri henover Havne¬

da Fæstningen ikke skal udvides, men bibeholde det
Den skandinaviske Bank i Chicago er — skri¬

pladsen, saa at Toldboden og Havnehuset ligge som ØerOmfang, den nu har. Pladsen, hvorpaa Bygningen
—ver „Dags=Telgr.“ af 13de ds. ifølge igaar hertil i Havet og ere afskaarne fra Forbindelse ad sædvanligopføres, har af Soldatervittigheden faaet Navnet „Span¬

indløben Meddelelse fuldstændig uberørt af den tidligere
Værst seer det ud ad Dosseringen, hvor deVei. —dau“. I den sidste Tid er der foregaaet en stor For¬

omtalte danske Bankiers, Bankens Præsidents Insolvents, deilige Strandhaver frembyde et sørgeligt Skue: Planke¬
andring i vore militaire Forhold her, idet nemlig idet han kun har trukket et saa stort Beløb paa Ban¬ værker, Steensætninger, Stakitter og Jord med Plant¬
alle Artilleriofficerer ere blevne forflyttede til forskjellige

ken, som hans indskudte Aktiekapital udgjorde. Ligesom
ninger ere overalt gjorte til Bytte af det graadige

Steder, og Infanteriofficererne skulle snart følge efter
denne Meddelelse staaer i fuld Samklang med den af Baadfører Johan Aasbergs Baghuus erHav.Grunden hertil skal nok være den, at de preussiske Of¬
os tidligere bragte Efterretning, saaledes troe vi, at det

næsten ganske bortskyllet, og det deri værende Brændeficerer ikke maa vænne sig til at blive „huusvante
vil glæde den Bortreistes mange Venner, der trods alle er for en stor Deel ligeledes Bølgernes Rov. En

paa de respektive Garnisonspladser. Officererne beklage Rygter ikke have kunnet gjøre sig fortrolige med Tan¬
Deel Fartøier og Baade, der ligge i Havnen, ercsig vistnok heller ikke over Forflyttelsen, da den Stil¬

ken om, at han skulde have gjort sig skyldig i lige¬
udsatte for stor Fare; enkelte Baade ere allerede gaaetling, de her indtage i det selskabelige Liv, gjør dem

fremme Forbrydelser —og der er jo i saa Henseende føse og drive; nogle Fortøininger ere sprungne, saa det
Opholdet mindre behageligt. Der er indløbet Ordre ortalt de mest utrolige Ting — at erfare, at han gjælder om at de, der endnu holde, fremdeles ville ved¬ra Regjeringen hertil om, at de Civilembedsmænd

ikke har benyttet den uindskrænkede Kredit, blive at holde, da de ellers maae hugge i Stykker paa
(Kommuneforstandere, Skolelærere ic.), der i Mobilise¬ om han, ifølge Kreditiver, havde hos de største Fir¬

Bolværket, som Vandet staaer høit over. Paa Kirke¬
ringstilfælde ikke kunne afsees uden betydelige Tab for

maer i alle Europas Hovedstæder, til at hæve en gaarden er en stor Pyramidepoppel knækket over somderes Embede, skulle indsende Oplysning herom inden
eneste Skilling, saa at det maa antages, at han Glas og har i sit Fald knuust et Baghuus. Overaltden 15de d. M. Det lader altsaa til, at Preussen ikke

hvor det varved sin Afreise fra Triest til Kina —
hører man om omstyrtede Træer og nedfaldne Tagsteen.troer paa, at den europæiske Fred vil blive varig.

hans Agt at forsøge paa at bryde sig en ny Bane Iblandt alt det Sørgelige kan man ogsaa faae enkelte
kun har medført et ringe Beløb.Tydskernes Haab om Herredømmet paa Søen. oplivende Træk at see; paa Havnepladsen saae man saa¬

Paa Orlogsværftet i Wilhelmshafen er fornylig en ledes en Mand i Kamp med Havet om 3 fulde Petro¬Dansk Opfindelse belønnet i Udlandet. Paa
Partserkorvet „Hansa“ sat i Vandet, et med 5

leumsfade, hvoraf han dog fravristede det det ene, hvor¬de Udstillinger, der i Sommer ere afholdte i Paris
Tommers Pantserplader klædt Træskib, der har en Ma¬ imod hans Hensigt, at redde de to til, mislykkedes i denne(l’économie domestique) og Lyon, er der foruden de
skine paa 450 Hestes Kraft og er bestemt til at føre ulige Kamp; man saae ligeledes paa Dosseringens vestligeBelønninger, som bleve tilkjendte Symaskinefabrikant De¬
8 Kanoner. Det er det første Pantserskib, som er byg¬ Deel en Mand, formodenlig en Bjerger, i Vand midtmant i Odense, ogsaa tildeelt Fabrikant H. P. Hen¬

get i Tydskland, og følgelig allerede derved mærkeligt; til Livet og med det ene Bølgeslag efter det andet overriksen af Kjøbenhavn to Sølvmedailler for den af ham
men endnu mærkeligere ere dog de Forhaabninger, som ig, ufortrøden at arbeide sig frem; tilsidst opgav hanopfundne Handskesymaskine. Disse Belønninger
stilles til det, og som bleve udtalte ved Aflødningen. dog Ævret og søgte at bjerge sig selv over Stakittetskyldes nærmest Erkjendelsen af den Betydning, Hen¬

Man venter at see Lybeckernes gamle Almagtsdage vende
— hvad Gud for¬ind i en Have. Skal Stormenriksens Opfindelse har, og den snildrige Maade, hvorpaa

tilbage og Hansestædernes Annexbyer atter opbyggede i byde — vedblive endnu et Døgn, og Vandet vedblivehan har løst Opgaven. Desuden er der særskilt til¬
Nordenl Korvetten blev nemlig, efter engelsk Skik, da at stige, vil endnu større Ulykker skee, idet enkelte Vaa¬kjendt den franske Ihændehaver af Patentet paa Hen¬
den forlod Beddingen, døbt af en ung Dame, en Frø¬

ningshuse ville være udsatte for Fare. — Efterat Oven¬riksens Opfindelse en Broncemedaille. (Dags=Tel.)
ken Treschow, Datter af General von Treschow, Præst¬ taaende var skreven, er en svensk Iagt samt Konsul

Salg af ædle Heste. Alle de ædle Heste, over
inden besteg Stilladset ved Skibets Boug og holdt føl¬

Benzons Lystkutter sunkne i Havnen. En Skonnert
hvilke „Nordisk Jockey=Klub“ holdt Auktion i Løver¬gende Tale: „Ifølge Hs. Maj. Keiserens Ordre skal denne ra Ærø, som har ladet en Deel Korn, hugger stærkt paa
dags, ere, da de skete Bud ikke approberedes, blevne

Korvet kaldes „Hansa“. Det er det første Pantserskib Bolværket og formenes at have en Lækkage. (Stbkbg. Av.
olgte underhaanden til noget høiere Priser tilsom nogensinde er bygget paa et tydsk Værft, og dets
de samme Personer, som vare de Høistbydende ved

Afløbning er en mindeværdig Begivenhed i den tydske Nysted, den 13de Novbr. Vi cre idag blevne ganske
Auktionen. Kun een Hest, den, hvorpaa GrossererMarines Historie. Dets Navn har ogsaa en stor Betyd¬ ualmindelig allarmerede, idet den orkanagtige Storm,
Grøn var Høistbydende, blev ikke solgt til ham, menning; det minder os om en Tid, da tydske Flaader fuld¬ med paalands Vind, der nu har raset i to Dage, har

til en Svensker. Altsaa bleve kun fire af Hoppernestændigt beherskede Nordsøen og Østersøen; og dette Navn bragt Vandet til at stige til en Høide, det ikke i Mande
her i Landet. (Berl. Tid.)maa være et godt Varsell Og gid den Lykke maa blive Minde har naaet. Det er en fuldkommen Oversvøm

„Hansa“ tildeel, atter at skue en saadan Tid: Gid det melse, idet Aalholm og de Bygninger, som høre dertilMordet i Kvong. „Vardepst.“ melder, at den

altid maa opretholde vort Flags Ære uplettet, og blive Husene paa Piledammen, samt de Steder, der ligge langeMand, der har bekjendt i sin Tid at have myrdet en

en Seirherre overfor sine Fjender, ligesom dets konge¬ Spadsereveien ved Stranden, staae under Vand og er¬Gaardmand i Kvong, Natten mellem Torsdag og Fredag
lige Herrel Lad os med disse Ønsker og Haab give forladte af Beboerne. Vandet gik ind ad Vinduerne ogpludselig er afgaaet ved Døden. Dagen forud be¬



Flere maatte seile bort fra deres Døre, idet de lode deres

Fiendele i Stikken. Slusen er revet bort, og Brøen

paa Piledammen ødelagt, saa Passagen er spærret, hvilket

ligeledes er Tilfældet med Veien til Herritzlev, da Vandet,

der er trængt frem lige til Folehaugen, har ødelagt

Broerne og gjort Veiene ufremkommelige. Paa Havne¬

pladsen svømmer Alt — Tømmer, Brænde, Bræder,

Joller imellem hinanden og Folk søge saavidt muligt at

bjerge deraf, hvad de kan faae, thi slaaer Vinden om,

gaaer det tilsøes. — Desværre bliver det intet ubetydeligt
Tab for vor stakkels, fattige, lille By og Omegn; ikke

at tale om den Angst og Uro, som af Alle her deles

ned de Paagjældende. Imidlertid haabe vi, at det Værste

nu er overstaaet, da Vandet allerede er sunket bety¬

Et stort svensk Damp¬—deligt og Stormen tager af.

skib har maattet søge Ly i Havnen for Stormen; det

oar løbet herind for at faae Kul og blev nødt til af

vende tilbage hertil igjen. Et større Skib siges at være

strandet paa Rødsand; det er saaledes det andet, der

er strandet her iaar. 8.

Nykjøbing, den 14de Novbr. Fra i Tirsdags Af¬

tes indtil Onsdag Aften seent har der her raset en vold¬

som Storm af Nordost, efter hvilken der allerede spør¬

ges de sørgeligste Ødelæggelser. At Gaderne ere over¬
saaede med nedblæste Tagsteen, Tagene have store Gjen¬

nembrud, Plankeværker ere omblæste og Træer knækkede

osv., er næppe værd at nævne ved Siden af den Skade

Stormen har foraarsaget ved at fremkalde et aldrig anet

Høivande og faae Søen til Hjælper i Ødelæggelsesværket

Heri Byen gik Vandet 4 a 6 Fod over dagligt Vande,

bortførte Tømmer og Bræder fra Tømmerpladser og

Værfter, trængte ind i flere Huse, hvis Beboere tildeels

maatte reddes ved Baade, stød 1 à 2 Alen høit i alle

Haverne ved Stranden og spærrede aldeles Færgestræde

og Strandgade som det dækkede paa et stort Stykke,

ligesom det ogsaa dækkede hele Havnepladsen, med Und¬

tagelse af netop det Sted hvor Toldbygningen staaer.

Broen over Guldborgsund har paa sin Dæmning lidt

betydelig Skade, der vil gjøre et storartet Reparations¬

irbeide nødvendigt, medens Pælebro og Svingbro staae

uskadte, uagtet Vandet var steget op til disse og havde

fyldt hele Rummet for Maskineriet, der bevæger Sving¬

broen. Men langt frygteligere har Stormfloden raset

sydligere paa Øen. Bøtø og en stor Deel af Sydfalster

have været oversvømmede, idet Vandet fra Østersøen brød

tværsover Bøtø ind i Bøtønoer og derfra over den syd¬

lige Deel af Gjedseroddes Vestside ud i Guldborgsund. Flere

Gaarde ere nedfaldne, endeel Huse aldeles bortskyllede med

deres Beboere, ligesom ogsaa en Mængde Kreaturer ere

druknede. Mange Beboere søgte op paa Lofterne, og da

Vandet naaede dem her, videre op paa Stængerne ooer

de øverste Bjælker. Fra Væggerløse, den sydligste By,

Vandet ikke overskyllede, hentedes der paa Vogne Baade

herfra Nykjøbing for at komme de Ulykkelige tilhjælp, men

ør Vognene kunde naae derud, indtraf tildeels Mørket.

Fra R. Cornelius's bekjendte Mønstergaard paa Bøtø

reddedes otte Mennesker, der havde tilbragt Dagen i

Dødsangst paa det øverste Høstænge, iblandt disse en

irsindstyveaarig Kone; men Gaarden var halvt nedstyr¬

tet, Alt i dens Indre bortskyllet og Besætningen druk¬

net, deriblandt 9 prægtige Heste og 30 fortrinlige Køer

Mange Mennesker savnes, og flere Lig vare til imor¬

ges allerede fundne. Strandinger have ligeledes fundet

Sted: men hvormange, vides endnu ikke. De, man har

opdaget, ere skete heelt oppe i Landet; saaledes staaer

der et Barkskib paa Stouby Græsninger og en Iagt

har stødt et Huus bort, for selv at indtage dets Plads.

Saavidt man kan skjønne ere begge Skibe uden Besæt¬

ning, dog troe Enkelte idag at have mærket et Men¬

neskes Bevægelse ombord i Iagten. Et tremastet Skib

siges at staae i Land midt paa Gjedserodde. Vandet

steg inde i Bøndergaardene, der dog sjældent ligge paa

de laveste Steder, til 4 Alens Høide. Bøtø Noer er

naturligviis fyldt, og hele den Deel af Øen, der ligger

Syd for Væggerløse, var som eet Hav. Kapitain Clau¬

ens Dæmninger ved Hasselø Noer holdt sig til Klok¬

ken omtrent 3 igaar Eftermiddags, da Vandet brød

over Hasselø ind i Noret og derefter indenfra sprængte

den søndre Dæmning, hvorimod den vestre holdt sig.

Gjedesby siges at være deelt i to Dele ved en Gjen¬

nemskjæring af Odden der. Paalidelige Oplysninger

ydfra kunne vi først vente i Aften, naar den store

Mængde af Byens Folk, der, ligesom Autoriteterne, ere ilede

hjælpende til, atter vende tilbage. Nordfra erfares,at

Havnedæmningen ved Orehoved er aldeles bortskyllet og

Havnen foreløbig ødelagt. Langs Østkysten har Øster¬

øen undergravet, nedbrudt og bortført hele Partier af
Kysten; saaledes er det bekjendte skjønne Sommer=Ud¬

flugtssted „Sølyst“ nærved Korselitze, undergravet a

Søen og nedstyrtet uagtet det laae paa en temmelig

høi Banke over 40 Alen fra den daglige Vandlinie.

En Gaard i Tunderup, liggende over ½ Miil fra Havet,

men ved Enge, der naae ned til dette, var aldeles om¬

lydt af Vandet, der trængte ind i den. — Vandet har

idag ved stille Veir sin almindelige Høide; men Nø¬

den sydpaa maa vedvare thi man kjører endnu i

Eftermiddag ad den Kant med den ene Baad efter den

anden til Brug ved Bjergningen

Som det erfares af de kjøbenhavnske Blade, har

Størmen allerede i Tirsdags Nat saaledes drevet Vandet

op paa den sydsjællandske Jernbane paa Stræk¬

ningen Syd og Nord for Kjøge, at Togene ikke have

kunnet komme frem fra nogen af Siderne. Disse ere

erfor foreløbig standsede, da Overførelsen af Gods og

Passagerer fra det ene til det andet dog vilde medføre

en betydelig Forsinkelse

En voldsomSønder Alsløv, den 14de Novbr.

Falster. DetStormflod har raset paa Østkysten af

at Falster erer ikke for meget sagt, naar man siger,

bleven cirka 10 Alen mindre langs med den østlige Kyst.

Fra Sdr. Alsløv og sydefter tør man driste sig til at

sige, at Ingen kjender Kysten mere. Paa nogle faa

Tdr. Land nær var hele Gaardmand Bjerregaards

Avling sat under Vand. Det Tab, som Stormfloden

har foraarsaget, er meget betydeligt. Haver med Træer

ere lagte til Søen. Mange Aars Slid og Møie er til¬

intetgjort, saa de Mennesker, som denne Skjæbne har

ramt, trænge i Sandhed til Hjælp fra Enhver, som vil

K.bidrage sin Skjærv

Skjælby, den 13de Novbr. Efter en orkanagtig

Storm af Nordost, som rasede det meste af Natten, bleve

vi i Formiddags forfærdede ved at see Havet vælte sine

kumklædte Bølger ind over Markerne. Floden kom

med en voldsom Magt og voxede med en foruro¬

ligende Hastighed. Den største Deel af Skjælby Sogn

olev oversvømmet med Undtagelse af den Bakke

hvorpaa Kirken og den egentlige By ligger. Naar

nan fra denne Høide eller fra Møllebakken saae ud

mod Nordost Nord og Sydøst, opdagede Øiet blot

Vand og Toppe af Piletræer. Omfanget af Ulykken

kan naturligviis i dette Øieblik ei angives. Nogle en¬

kelte Træk skal jeg dog tilføie: Rasmus Møllers

tore Fæstegaard i Fiskebæk er sporløst forsvunden og

Besætningen gaaet under: Familien blev reddet dog

Manden selv først efterat have tilbragt det Meste af

Dagen i et Piletræ; Parcellist Rasmus Pedersens

Steder ødelagt, Familien blev frelst, dog Aftægtsmanden

kun paa et Stykke af det svømmende Huus. Huus¬

mand An ders Pedersen Rysse var fraværende;

da Vandet nærmede sig Huset, ilede Konen ud for at

øge Hjælp til at redde sin gamle Moder og 3 Børn

men da hun kom tilbage var Huset omspændt af fraa¬

dende Bølger — Redning fandt ei Sted Huset er

forsvundet og der er ingen Tvivl om, at de 4 Men¬

neskeliv ere gaaede tabte. Tilstanden i Gjedesby kjen¬

der jeg ikke; men det Værste er at befrygte; ved Af¬

tenstid tog jeg dertil, men maatte standse ved en Gaard,

hvor Vandet havde staaet 1½ Alen høit, men var nu faldet.

Manden, der fortalte, at han var aldeles afskaaret fra Byen,

at kun enkelte Huse havde viist sig over Vandet, at et Par

Huse vare drevne iland paa hans Mark og at Tab af

Menneskeliv var at befrygte; fremdeles at Kornstakke

Faar og Køer ogsaa vare ilanddrevne, formeentlig fra

Etatsraad Tesdorpfs Eiendom „Bøtøgaard“. End¬

videre kan tilføies, at med Baad bleve i Eftermiddags

ceddet en halv Snees Mennesker, som fra Bøtø vare

drevne over Noret, og endnu iaften er man beskjæftiget

med at frelse Andre, der ere komne samme Vei; men

Hvormange er endnu ubekjendt. — Det er mig sagt,

it den største Flod, man hidtil havde kjendt fandt

Sted i 1837, men at den nuværende er 8 à 10 Fod

høiere. Tabene maae i flere Henseender blive betyde¬

lige, ei at tale om Arbeidet og Udgifterne, som ere an¬

vendte paa at udtørre Noret. — Det berettes mig nu,

it af de sidst Nævnte, hvis Redning forsøgtes, ere to

ragte levende iland og een, en Pige, som Lig.

Vandet synker men Natten maa imødesees af Mange

med Ængstelse F.

Nykjøbing Skibsliste. Indgaaede den 12te Novbr.:

Iagt „Dorothea Eleonora“, K. Christoffersen, af Nykjø¬

bing, fra Kjøbenhavn med Stykgods; Tjalk „Fremad“ H.
Rasmussen, af Svendborg, fra Kjøbenhavn med Trælast

5agt „Johanne Kirstine“, S. Terkelsen, af og fra Sax¬

—kjøbing med Kaal og Gulerødder. Udgaaet den 12te
Novbr.; Iagt „Providentia“, H. J. Hansen, af og til Mar¬

Brændestal med

Bekjendtgjørelser.

Kreaturforsikkringsforeningen

Lolland¬

Ved et den 17de f. M., efter Indbydelse af Hr.

Dyrlæge Rasmussen afholdt Møde i Nakskov, blev

det af endeel Kreatur=Eiere i Lollands Nørre og Søn¬

der Herreder besluttet at danne en Livsforsikkringsforening
for Kreaturer, baseret paa Gjensidighed, og efter at et

remlagt Forslag til Love af de Tilstedeværende var

drøftet og med nogle Forandringer eenstemmig vedtaget,

konstituerede Foreningen sig under Navnet: Kreatur¬

forsikringsforeningen „Lolland:

Hensigten med Dannelsen af denne Forening er
deels at forskaffe Kreatur=Eiere Sikkerhed mod Tab ved

døde Kreaturer for en billigere Præmie end den der

erlægges til „Kreaturforsikringsforeningen for Kongeriget

Danmark“ deels at sikre dem fuld Erstatning. Under¬

tegnede i ovennævnte Møde valgte Bestyrelse tillader sig
derfor at indbyde Kreatur=Eiere i Lolland til at ind¬

4.

træde i Foreningen, som begynder sin Virksomhed 1ste

Januar 1873.

Anmeldelser bedes indsendte foreløbig til Forenin¬

gens Agent og Regnskabsfører Hr. Boghandler Jan¬

sen i Nakskov, hos hvem Love og Policer kunne er¬

holdes inden 1ste December d. A.

Senere ville Agenter blive antagne i hver Kjøbstad

iller Sogn, hvor Gjenstanden for Forsikringen findes.

Rudolphsholm Bestyrelsen for Kreaturforsikrings¬

foreningen „Lolland“ den 11te Novbr. 1872.

Thierry, R. Svendsen, G. Bøttern,

Helgenæs. Nakskov.Formand

L. Thorsen, Frits Kjær,
StensøFærgelandsgaard

——

Kreditkassen for Landeiendomme

i Østifterne.

Som Formand i Repræsentantskabet for ovennævnte

Kreditkasse tillader jeg mig herved at bringe Følgende

til offentlig Kundskab for Laansøgerne:

Ifølge Statuternes § 13 kan der effektueres Laan1.

til enhver Tid af Aaret, ogsaa udenfor de sæd¬

vanlige Omslagsterminer.

Laan indtil ⅟ af Taxationssummen forrentes og2.

amortiseres kun med 4½ G.

Enhver Laansøger kan for Lolland=Falsters Ved¬3.

kommende henvende sig til en af Repræsentanterne:

Lehnsbaron Rosenørn=Lehn Guldborgland,

Lehnsbaron Bertouch=Lehn til Sønderkarle,

Kammerraad Alstrup, Aalholm,

ller til en af Tillidsmændene:

Gaardeier Jørgen Steffensen, Nr. Karleby,

Gaardeier Gotfred Hansen, Holeby,

Gaardeier Hans Mortensen Erikstrup

Sognefoged Peder Hansen, Errindlev.

Gaardfæster Hans Bødker Kjettinge,

Sognefoged Peder Balle, Radsted

Gaardeier Rasmus Larsen, Feiø,

Sognefoged Peder Mikkelsen, Væggerløse.

Forvalter Andersen Systofte

Sognefoged Peder Skytte, Veiringe,

med Begjæring om at erholde Laan af Kassen, ved

hvilken Leilighed de ifølge Statuternes § 4 for¬

nødne Dokumenter og Beviisligheder ere at frem¬

lægge, hvorefter der træffes Foranstaltning til Eien¬

dommens Taxation efter de for Kreditkassen gjæl¬

dende Regler.

Dog kan Kreditkassen ogsaa ifølge Statuttillæg af

22de December 1869 § 2 effektuere Laan paa

Grundlag af en Taxationsforretning, som er afholdt

efter de i Lov af 19de Marts 1869 om Laan af

Umyndiges og andre under offentligt Tilsyn staaende

Midler indeholdte Regler, naar den ikke er 6 Maa¬

neder gammel.

Den 6te Beretning med Regnskab er i Henhold til

Statuterne fremlagt hos samtlige Tillidsmænd

Kjøbenhavn, den 12te November 1872.

O. D. Rosenørn=Lehn.
— —
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Aftenanderholdming for Medlem¬

merne förstkommende Söndag, Kl. 7 Asten.

Bestyrelsen.

Skuespil i Nysted.

Fredagen den 15de Novbr., Kl. 7, opføres

Farinelli, Lystspil med Sange og Kor i 3 Akter.

Søndagen den 17de Novbr., Kl. 7: En ex¬

travagant Kone, Lystspil i 2 Akter; De For¬

lovede, Farce med Sange i 3 Akter.

Mandagen den 18de Novbr., Kl. 7: Slottet

i Bretagne, romantisk Skuespil i 5 Akter (7 Af¬

delinger)

Hermed ophøre Forestillingerne.
Rau & Ad. Jensen.

Dal Schmidts Have.
Førstkommende Søndag bliver Entrébal i Pavillonen.

H. Schmidt.

Skiveskydning.

Undertegnede agter at afholde en
Skiveskydning Mandagen den 18de429
November. Der skydes med Rifler

paa 120 Alens Distance. Gevinsterne ere nye Avls¬

redskaber til en Værdi af 50 Rat. Skydningen begyn¬

P. Pedersender Kl. 12 præcise.

Smed i Horbeløv.

eg Dags Dato har taget Borgerskab somt

Muurmester heri Byen, undlader jeg ikke

herved at bekjendtgjøre. Tegninger og Over¬4
slag til alle Bygningsarbeider udføres. Bil¬

lig og reel Behandling skal stedse være mit Formaal.

Rødby, den 11te November 1872.

Ærbødigst

Hudlebusch.C.

Vognlygter faaes fra 3 Rt til 16 Rde*
Parret hos Carl Østergaard i Nykjøbing ved Apotheket.
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Onsdagen den 8de Januar 1851.25. Aarg. Ar. 5.

troer, at Amor nødvendigviis er Ideen fjendtlig, det er som

sagt et Brudstykke af den gammel christelige Anskuelse om Naturens„Clara Raphael¬

absolute Slethed. — Har hun da saa aldeles Uret, at der aldrig kanTolv Breve udgivne af Johan Ludvig Heiberg.

blive Tale om en Strid mellem Amor og Ideen, mellem Person¬Kjøbenhavn 1851. Reitzels Forlag.

lighedens og det Almenes Fordringer? Nei kun tildeels, der kan

være Tilfælde, hvor man som Herkules staaer paa Skilleveien og
III.

maa vælge mellem Dyden (Ideen) og Lysten, i saadanne Forhold

bør nu den høie Charakteer ikke betænke sig paa at bestemme sigGlara har, som udviklet, besluttet at hellige sit Liv til en Kamp

for det første Alternativ. Men det er ikke altid, man maa gjørefor hvad hun kalder Qvindens Emancipation, og ifølge hendes

aa haardt et Valg, ofte kan Dyden og Lysten ↄ: Ideen og denhele energiske Charakteer er denne Beslutning ikke et tomt Munds¬

personlige Tilfredsstillelse godt forenes, og saa er det Vanvid atveir; hvor dyb Betydning den har for hende, viser sig i Katastro¬

ville adskille dem, men det synes Clara at forlange.
phen, hvor hun forsager den individuelle Lykke som et af Eros

Da Erik Eiegod for at tjene Ideen vilde reise til det helligesluttet Ægteskab kan give, for ikke at blive Ideen, sin første Kjær¬

Land, fraraadte Bønderue ham det og forestillede ham, at hanighed, utro. Dette Valg er ikke uden Storhed; men er det ligesaa

tjente Gud bedst ved at blive hjemme og varetage sit Kald, deritiltalende, er det sandt og nødvendigt ? Neppe. Hun siger urigtig

havde de brave Bønder storlig Ret, og af dem kan Clara læreenten elier, hvor baade og havde været den sande Formel.

noget, hun ikke veed, men har godt af at vide. Netop ved paaHendes Begeistring for det Almene fører hende til at oversee

den rette Maade at bruge Verden, Guds Værk, tjener man Guddet Individuelles Betydning og Berettigelse. I Fortalen Side VI

bedst; ved at give Afkald derpaa og lyse Forbandelse over den, ska¬siger hun: „Man har nu saa ofte seet Amors Seier skildret i alle

der man sig selv og Ideen, hidet man berøver den et godt Redskabmulige Slags Skrifter, saa jeg syntes, det var paa Tiden at skaffe

eller formindsker i alt Fald dets Brugbarhed.ham en Medbeiler i Ideen. Jeg vilde fremstille Ideens Seier

Den abstracte Idealisme hos Clara forvirrer i den Grad hendesover ham, det Himmelskes Seir over det Jordiske. Det er saa

ellers saa klare Blik, at hun kau føle sig tiltalt ved et saa mod¬trist altid at see det Smaa triumphere“ Den falske Tanke i disse

bydeligt Misfoster som Schillers Jungfrau von Orleans, denneOrd, er den absolute Modsætning, hun etablerer mellem Himmelen

hæslige Dynge af vammel Svulst og uhyggelig Unatur. Der fin¬og Jorden, ligesom hun ogsaa andre Steder taler paa en forun¬

der og tilegner hun sig den taabelige og førargelige Snak om „diederlig forældet Maade om Guds og Berdens Fjendskab. Hendes

Blik for det meget Slette og Usande vildleder hende til at see Slet¬ reine Jungfrau“, Hellere end den Tale maa man høre Parolles's

platte Repliker i „Kongens Læge“ thi til Grund for dem liggerhed og Usandhed overalt. Forsaavidt hun ved Verden forstaaer

Trivialiteten, kan hun have Ret til at tale om dens Fjendskab der dog noget Sundt, medens dette kun har Sygelighed og For¬

mod Gud, det Ideelle, men man har paa ingen Maade Lov til at rykthed til Udgangspunkt. Eller er det ikke Afsind at ville stemple

erklære Verden ↄ: det for Sandserne Tilværende for blot Trivialitet. et Udviklingsmoment, som Naturen har bestemt til Undergang, som

Det Ideelle er Intet uden denne foragtede Verden, og den er alt¬ det høieste og endelige Maal, at ville omstyrte hele Naturens Or¬

den og tvinge den til at opgive sine Love. Forsøget er vanvittigtsaa ikke det Ideelle saa fjendsk eftersom den er dets nødvendige

Betingelse, netop i denne Verden har det Ideelle sin Rod, og der¬ og mislykkes naturligviis, thi er der Nogen, man ikke kan trække

paa støtter det sin Udvikling. Den gammel=christelige Anskuelse om ved Næsen, saa er det nok Naturen. Slige Oprør straffe sig

om Naturens absolute Slethed har ligesaa lidt Betydning for den selv med Sjæls= og Legemssygdom, man kan derfor være rolig for,

fornuftige Bevidsthed som den er overeensstemmende med sit eget at de ikke ville blive satte igjennem i noget betydeligt Omfang,

Gudsbegreb, men Clara, der i flere væsenlige Punkter ikke kan enes men desuagtet skal slig Stræben modarbeides kraftig, thi der kan

med Christendommen, føres ved sin ecusidige Idealisme endog til altid opnaaes, at Vedkommende forqvakler sig selv og Andre, paa

at acceptere Stadier,som Theologien har lagt tilbage. hvem han kommer til at øve Indflydelse. Er det ikke forargeligt

at høre Lovtaler over „die Reinheit der Jungfrau“ som om voreDet er saaledes ganske i sin Orden, hvad hun synes at for¬

arge sig over, at Amors Seier saa ofte skildres, thi den er af Hustruer og Mødre vare faldne Væsner, som om de ikke stode lige¬

uendelig Botydning for Individet, forst gjennem denne Krisis kom¬ saa hoit, ja høiere end Jomfruen, eftersom deres Personlighed er

mer Personligheden til fuld Modenhed. Farer ikke vildl Naturen kommen paa et høiere Tilværelsesstadium, thi først naar Qvinden

lader sig ikke spotte naar den har deelt Menneskeslægten tvært bliver Moder, er hun virkelig Qvinde, de tidligere Afsnit af hen¬

over, kan det ikke hjelpe, om jeg vil raabe, jeg protesterer, jeg er des Udvikling forholde sig til dette endelige Resultat som Knoppen

et heelt Menneske og vil blive som jeg er; trods al Raaben er jeg og Blomsten til den liflige Frugt.

dog kun halv ja mindre end halv, eftersom min Halvhedstilstand Denne mystiske Reenhedssqvalder kan være en god Kjephest for

ikke engang er bleven mig bevidst. Til Individets naturmæssige Romantikerne, men Clara Raphael er for god til at følge deres

og derfor eneste frugtbare Fremskriden er netop Amors Seier nod¬ Trop; efterat hun har tilegnet sig den dybe Sandhed om Betydnin¬

vendig, men paa denne Individets Udvikling støtter naturligviis gen af den barnlige Uskyldighed, den bevidstløse, ufrie Umiddelbar¬

Menneskehedens sig, det er altsaa saa langt fra, at Amor er en hed, er det en stor Inconseqvents af hende at declamere om „die

reine Jungfrau“ i Modsætning til Ægteskabet.Fjende af Ideen, at han endog er dens Tjener ved at skaffe den

brugbare Redskaber. Det er folgelig fuldkommen falsk, naar Clara Imidlertid synes hun dog ikke aldeles at ville forbyde Ægte¬



skabet overhovedet (det vilde da ogsaa være en saa capital Forrykt¬

hed, at den ikke let er tænkelig i vor Tid), thi hvorvel hun Side

55 paa en betænkelig Maade taler om Mandens og Qvindens

aandelige Forening, „frie aandelige Samliv“ maae disse og lig¬

nende Udtryk dog nok ikke forstaaes strengt efter Ordene, eftersom

hun i Forialen Side VI mener, at for Nogle „ere en Hustrues og

Moders Pligter den velsignelsesrige Virkekreds“ for dem maa alt¬

saa Ægteskabet være i sin Orden, medens der med Hensyn til An¬

dre maa gjøres andre Regler gjeldende. Til disse Andre hører

hun nu selv, og hendes Theori om dette Spørgsmaal vil derfor

sees af hendes Opførsel.

Den blinde Gud fører til hende en Mand, den eneste i sit

Slags, en Mand som ingen Anden, hendes Drømmes Helt og hen¬

des Phantasies udkaarne Søn, en Mand fuldkommen hendes Kjær¬

lighed værdig og istand til i alle Henseender at forstaae og paa¬

skjønne hende, hun bliver greben af den uvilkaarlige, inderlige, be¬

rusende erotiske Følelse, hun føler sig og hele Verden som nyfødt,

som levende i en høiere Tilværelse ved den Lykke, dette rene og

sunde Forhold medfører men skjøndt saaledes selve Naturens Røst

har givet sin Velsignelse til deres Forening ved denne Fred og

Livsglæde, oprøres hun dog derimod. Hun har givet Ideen sit

Ord, og den vil hun ikke blive utro.

Men netop ved et Ægteskab vilde hun vise den sande Troskab.

Et falsk Ægteskab vilde afdrage hende, det er sandt, men her er det

anderledes, her er det jo givet, at Manden saa langt fra at ville

drage hende nedad, netop føler Kjærlighed til hende paa Grund af

hendes ideelle Begeistring, at han føler den inderligste Sympathi

med hende og opfyldes af samme urokkelige Energi til at kæmpe for

Maalet. Deres Ægteskab vilde altsaa allerbedst tjene Ideen, saa¬

vel ved den Forening af flere gode Kræfter, det vilde til¬

veiebringe, som ved at give deres Virksomhed en fuldkommen sund

Grundvold, der var i Harmoni med Naturen.

Eller troer Clara ikke, at i Qvindens Emancipation maa

Ægteskabets Organisering spille en vigtig Rolle, mon det saa ikke

er rigligt for den, der vil kæmpe herfor, at indgaae det, og netop

derved erkjende dets Væsen og fremstille dets ideelle Form. Mon

ikke det bedste Middel til at lære en Moders hele Stilling at

kjende er selv at være Moder? Kan overhovedet Den med nogen

Vægt og Omsigt debattere Qvindens Stilling, der kun kjender een

af hendes Udviklingsphaser ? Clara havde kun Ret til at blive

ugift, naar hun overhovedet ikke vilde tillade Ægteskabet, men det

Thibet og de franske Missioner i Høiasien.

(Efter Veuillot. Rerue des deux mondes. 15de Juni 1850).

(Fortsat).

Vor at kjende Dalai=Lamaen (Viisdommens Hav), Hlassa's levende

Buddha, Buddhaismens Ypperstepræst og Thibets verdslige Behersker,

udfordres der en større Høitidelighed. Hutuchtu=Lamaerne, som i det

lamaitiske Hierarki komme umiddelbart efter Dalai=Lama, foreskrive

Bønner og Faster i alle Lamaserier, forat det skal behage Buddhaen

at vise sig snarest muligt. De Forældre, der opdage ham i det Barn,

de holdt for deres Søn, give Vedkommende i Hlassa Efterretning der¬

om. Har man ikke blot fundet een, men tre authentiske Schaberoner,

afholde Hutuchtuerne en hemmelig Forsamling og tilbringe ser Dage

i Ensemhed, Faste og Bonz endelig indgraver man paa den syvende

de tre Candidaters Navn paa gyldne Mærker, som man kaster i en

Urne af det samme Metal, hvorpaa den ældste af Hutuchtuerne udtræk¬

ker et af disse Mærker. Den Schaberon, Tilfældet har begunstiget,

bliver proclameret som Dalai=Lama, og man tilbeder ham. Begge

Concurrenterne erholde hrer en Skadeserstatning af 500 Untser Sølv.

Paa deres lange Reise kom Dhrr. Huc og Gabet i Berørelse

med to levende Buddhaer. Den første traf de i Byen Tschoanelung

i Gjæstgiverstedet yde tre Selskabsforhold“; Buddhaen var selv paa
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vilde jo være Vanvid, og af Fortalen sees det heller ikke at være

hendes Mening.

Nu kunde det maaskee falde en lille Læserinde ind at sige til

mig: „Men min kjære Recensent, hvor vil De dog hen, De tord¬

ner mod Claras Colibat og saa har De ikke engaug læst Bogen

ud, thi ellers vilde De vidst, at paa det sidste Blad gifter Clara

sig dog med Axel“ Men tillad mig, min Smukke, det er Dem,

der er paa Vildspor, Clara indgaaer intet Ægteskab, vel gaaer

hun hen og bliver viet i en Kirke, men hun og hendes Tilviede

er ikke Ægtefæller, de ville kun „leve sammen som kjærlige Sød¬

skende“ men det er ikke den ægteskabelige Kjærlighed der er For¬

skjel paa Amor og Pietas. Dette Ægteskab er usandt, eftersom

det mangler et af de to Momenter, der constituere Ægteskabet,

det kan altsaa ikke bruges som nogen Frifindelsespaastand mod Kla¬

gen over Colibatet, og det tilføier derhos en ny Mislighed, idet

det Usande i Forholdet stadigvæk paa begge Sider vil fremkalde

Tilbøieligheder, som Vedkommende ville ansee sig forpligtede til at

bekæmpe; denne Strid vil ikke forhøie deres Lykke og den vil ide¬

lig udfordre stor Kraft fra Claras Side, men naar saaledes hen¬

des Kraft opsluges af underordnede Forhold, turde der maaskee kun

blive lidt eller intet tilovers for hendes ideelle Virksomhed.

Hvad forresten denne Bogens Slutning angaaer, er den og¬

saa usand i en anden Henseende, idet Baronen slet ikke hører

hjemme i vor „Jammerdal“; om han er en Engel veed jeg ikke,

ftersom mit Kjendskab til dette Folkefærd er meget ringe, men et

Mandfolk er han ganske vist ikke, thi vi Mandfolk bestaae af Kjød

og Blod, men han synes lavet af Maaneskin.

Men maaskee han er bedre end han lader til, og maaskee

Clara ogsaa kan komme til en bedre Erkjendelse. For hendes egen

Skyld vil jeg ønske, at hun, hvis vi igjen høre fra hende, kan med¬

dele os, efter hvem hendes ældste Søn er opkaldt.

Bogens Resultat er saaledes, efter hvad vi have seet, ikke til¬

fredsstillende, den har i det Hele taget mere Interesse ved hvad den

lover, end ved hvad den holder, mere ved de Evner, den aabenbarer,

end ved det positive Udbytte, den giver Læseren.

Forfatterinden mangler endnu en sund og central Livsanskuelse,

der er gode Elementer tilstede for en saadan, men den er ikke dannet.

Johan Ludvig Heiberg staaer ogsaa i et vist Forhold til Bo¬

gen og fortjener Tak for tre Ting: Fordi han ved at paatage sig

Reiser. Da han havde modtaget de Troendes Tilbedelse, faldt han

paa den Tanke at besee Gjæstgiverstedet, som han helligede ved sin

Nærværelse, i dets Enkeltheder. Overalt paa hans Vei kastede man

sig ned for ham. Missionairerne hilsede ham med Agtelse, uden dog

at forlade deres Sæder. Derover syntes han at blive mere forbauset

end harmfuld og betragtede begge de Fremmede med stor Opmærksom¬

hed. Efterat han længe havde mønstret Missionairerne, tiltalte han

dem, og de indbøde ham uden videre til at tage Plads ved Siden af

dem; han nølede et Øieblik, da han frygtede for at compromittere sin

Guddommelighed; men endelig fik Nysgjerrigheden Overhaand, og

Samtalen begyndte. Denne Buddha var henved 50 Aar gammel;

han bar en Klædning af guul Taft og røde Fløiels Støvler. Godhed

vilde have været det fremherskende Udtryk i hans Ansigt, hvis hand

Øine ikke havde havt noget Forstyrret, Sælsemt, som skræmmede. ♋r

Breviar, som Missionairerne havde liggende ved Siden af sig, tildrog

sig strax hans Opmærksomhed, og han spurgte, om det var tilladt at
besee det. Paa det bekræftende Svar tog han det i begge Hænder,

beundrede Indbindingen og Guldsnittet, aabnede det derpaa og bladede

temmelig længe deri. Endelig lukkede han det atter sammen, løftede

det høitideligt op til sin Pande og sagde: „det er Eders Bønntbog;

man maa stedse ære og agte Bønnerne.“ Han spurgte nu om For¬

klaringen paa de talrige Kobbere, Bogen indeholdt, og syntes ingen¬

lunde at blive forbauset over hvad Missionairerne fortalte ham. Kun

da de forklarede ham Korsfæstelsen, bevægede han Horedet til Tegn

paa Medlidenhed og berorte Panden med sine foldede Hænder. Efter



Udgivelsen har gjort det muligt for Bogen at udkomme, hvilket

maaskee ellers kunde været vanskeligt nok; fordi han ikke har foran¬

dret et Ord i Texten, og fordi han underretter Læseren om For¬

fatterindens Stilling. Men han fortjener ikke Tak, fordi han ved

sit Forord disorienterer Publikum, og det gjør han, idet hans Tale
om den protestantiske Nonne, om at vende sig fra Verden til Gud

og hans Sammenligninger med Pigen fra Orleans og „En skjøn

Sjæls Bekjendelser“ kun ere skikkede til at vildlede.

Efterskrift til Forfatterinden af Clara Raphael:

Min ædelige Amazone !

Som De seer, har jeg med en vis Udførlighed dvælet ved Deres

Arbeide, saavel fordi det i sig selvIhavde Betydning, som ogsaa fordi

dets Forfatter var en ung Dame, fra hvilken Klasse man saa sjælden

seer noget i denne Retning Værdifuldt. Deres Ideer kunde heller ikke

skræmme mig tilbage, thi jeg hører ikke til dem, der trække haanligt

paa Skuldrene eller ryste betænkeligt paa Hovedet, eller slaae vrede

Rynker i Panden, naar man udtaler en dristig Tanke. Men det for¬

staaer sig, for at slaae ind paa en Vei, maa man vide, hvorhen den

fører. Den Opmærksomhed nærværende Bog har vakt hos mig, vil

naturligviis vedligeholdes til Deres eventuelle næste. Endnu staaer De

paa Springet mellem Verdensanskuelsens „høire“ og „venstre“ Side.

Den Tid kommer, da De maa gjøre Deres endelige Valg, den Stilling,

De da indtager, til de Spørgsmaal, hvorfor vi begge have Interesse,

vil afgjøre om De i mig skal finde en Medkæmper eller en Modstan¬

der, men i alle Tilfælde er og forbliver jeg Deres oprigtige

R. S.

Kjøbenhavn, den 7de Januar 1851.

Hs. Maj. Kongen er idag kommen til Byen, for at præ¬

sidere i Statsraadet, i hvilken Anledning der heller ikke har været

Møde i noget af Thingene idag til sædvanlig Tid, men først iaften.

Man tør maaskee antage, at Gjenstanden for Statsraadets For¬

handlinger staaer i Forbindelse med det nuværende Vendepunkt i

Holsten og den Maade, hvorpaa Forbundscommissairerne i den

Anledning skulle optræde, navnlig med Hensyn til Indholdet af de

Proclamationer og Tilkjendegivelser der ville blive udstedte

til Befolkningen paa Kongen af Danmarks Vegne. I saa Fald ville

maaskee meget vigtige Spørgsmaal og Synsmaader med Hensyn

til Monarchiets fremtidige indre Forhold komme til Afgjørelse,

at have gjennemgaaet alle Kobberstikkene, tog han Breviaret ud af

Missionairernes Hænder og førte det atter til sin Pande. Derpaa

reiste han sig, hilsede dem med megen Venlighed og forlod Værelset,

til hvis Udgangsdør Missionairerne ledsagede ham.

Den andeu levende Buddha, med hvem de franske Missionairer

traadte i et oenskabeligt Forhold, var et ungt Menneske paa 18 Aar.

Hans Holdning var udmærket, og hans Ansigt udtrykte Aabenhjertig¬

hed og Livslede. Han var deres Reisefælle fra Na=pischu til Hlassa,

im Vei, som blev tilbagelagt i fjørten Dage. Denne Schaberon syn¬

tes at være meget ulykkelig øver sin Gudkommelighed; han vilde gjerne

have leet, lødet ladet sin Hest gjøre Caprioler, kortsagt, han vilde

gjerne have været friz men han var Gud; paa Reisen maatte han

holde sig rolig midt imellem sit Æresfølge, og naar man holdt og

han tilfældigviis ikke havde Lyst til at sove, maatte han lade sig til¬

hede. Man ærede ham for høit til at troe ham tilgængelig for nogen

anden Adspredelse; derfor var han virkelig lykkelig, naar han kunde

undvige sine Tilbedere og sladdre med Missionairerne i deres Telt.

Her blev han behandlet som et Menneske og følte først at han lerede.

Han udfpurgte gjerne „Vestens Lamaer“ om deres Religion, som han

fandt meget smuk; men naar de spurgte ham, om det ikke var bedre

at tilbede Iehovah end at være en levende Buddha, svarede han, at

det vidste han ikke. Om hans tidligere Liv og hans Incarnationer

kunde man ikke spørge ham, uden at Blodet steg ham op i Kinderne.

„Taler ikke til mig om disse Ting.“ — sagde han — „I gjøre mig

hedrøvet.“

19

eller de hinanden modsatte Anskuelser derom dog komme til

større Klarhed.

Paa Rigsdagen har man allerede vedtaget Civillisten, Ud¬

gifterne til Rigsdagen og Statsraadet, Apanagerne og Udenrigs¬

ministeriets Budget, hvori man fik en Nedsættelse af 200 Rbdlr.

Uagtet Minister Reedtz forfægtede en Contoirchefs Adkomst til 1600

Rbdlr., blev dog Udvalgets Forslag om 1400 antaget. Zahrtmanns

Afgang har medført en forøget Udgift til Statsraadet af 1800

Rhdlr. Da en Minister nemlig skal have 4800 Rbdlr. i Gage,

behøvede Zartmann, der havde i Officcergage 3800, kun 1000 Rbd.

Tillæg, medens v. Dockum, som kun har 2000 Rbdlr., behøver 2800.

Adenlandske Efterretninger.

Østerrig. Det i Wien oprettede Rigsraad svarer til det

franske Conseil d’état og andre lignende raadgivende Institutioner,

som have til Formaal at prøve eller udarbeide de Lovudkast, der

ville blive at forelægge Rigsdagen. Man kan forøvrigt af dette

Raads Oprettelse slutte, at det er Østerrigs Alvor at udføre For¬

fatningen af 4de Marts 1849, saasnart det paa nogen Maade

bliver muligt. Ingen Stat har nemlig større Vanskeligheder at

overvinde for at faae Repræsentativsystemet indført end Østerrig,

og ingen behøver mere dette System paa Grund af den stedse sti¬

gende Finantsnød, der fra Staten udbreder sig til de Private, som

i Tusindviis ruineres ved Papirernes ringe Værdi.

Efterat Notevexlingen i den Haynauske Affaire er offentliggjort,

paastaaer man, at de barclayske Bryggerknægte kun have været

Kattekløer for finere Hænder, der ikke utydelig betegnes som Lord

Patrioterne kunde næsten have Lyst til at er¬Palmerstons egne.

klære England Krig. En Grev Fickelmont har udgivet et Skrift,

hvori han foreslaaer Danmarks Forbindelse med Tydskland, derved

vilde saa ogsaa den slesvigholstenske Affaire blive afgjort paa en

meget simpel Maade. Allg. 3. betragter dette Skrift som et Be¬

viis paa Østerrigs Sympathi med Hertugdømmerne og raillerer

over den preussiske General Willisen, som er reist bort udeu Laur¬

bær; saadanne findes kun paa de Faldnes Grave.

Schweiz. Af de 20,000 active Borgere i Canton Freiburg

have 15,000 henvendt sig til Forbundsraadet med Begjæring om

Ethvert Lamaserie af nogen Betydenhed besidder en levend

Buddha; men under denne guddømmelige Superieur staaer en Stør¬

lama, Medlem af en mægtig, ofte kongelig Familie. Dette er den

egentlige Bestyrer, og de øvrige, et strængt Hierarki underkastede

lavere Embedsmænd ere ham underdanige. Disse Poster blive kun

bortgivne efter bestaaet Examen. Enhver Lama, hvis Studier ansees

for endte, antager Titlen „Lamalærer“ om han end ikke, som ofte er

Tilfældet, kan læse. Enhver Lamalærer har en eller flere Schabis

(Discipel) under sig, som maa besørge hans Huusvæsen og hvem han

før prygle. Denne Ret betjener han sig af og vilde forresten være

nødt dertil, selv om det stred mod hans Tilbøielighed; thi Schabien

troer fuldt og fast, at man Intet kan lære uden Prygl. Schabien

studerer, naar han finder for godt; kun maa han kunne fremsige sine

Pensa hver Aften. Foruden disse Studier holdes offentlige Forelæs¬

ninger, som handle om 1) Mysticisme, 2) Liturgi, 3) Medicin og

4) Bøn. Der ligger overalt noget Ubestemt i Underviisningen; en

Lærer med et klart, bestemt Foredrag vilde ingen Lykke gjøre, men

blive anseet for en frivol Sladdrer. Lamaerne finde en Lære desto

mere ophøiet, jo ubegribeligere den er. For at erholde Graden, maa

man kunne visse Bøger udenad, og det er ikke altid afveien at give

de Examinerende Foræringer.

Lamaerne ere underkastede eet Reglement, men føre egentlig intet

Fællesliv. Ethvert Medlem af et Lamaserie har sin specielle Bolig,

el hvidtmalet, med et Belvedere forsynet lille Huus, hvor han lever

efter sine Midler. Hver tredie Maaned finder en Meelfordeling Sted
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at faae Ret til selv at vælge sine Autoriteter og tage Beslutning dem det aarlige Budskab og de andre offenlige Tilkjendegivelser, som

om en Forfatning. Det nuværende Storraad (det lovgivende Corps) Embedet medfører.

og Statsraad (det executive) blev nemlig paa en temmelig tumul¬

tuarisk Maade sammensat ved Haandsoprækning i en Folkeforsam¬
Vesterbroes Theater. Iaften, Onsdag, Circus Kl. 7. Forestillingling, som blev afholdt efter Executionen 1847; begge Autoriteter

alene af Damer. 1) Maneuvre og Caroussel. 2) Boltigering af Carolinerepræsentere aabenbart kun en Minoritet og have egentlig sikkret
Breiner. 3) Øvelse af Adelaide Brandt. 4) Oriol, rides af Dmsll. Krem¬

deres Parti Overmagten i 18 Aar fra 1847 at regne. Storraadet
zow. 5) Stillinger med Skjærf, af Mad. Tourniaire. 6) Hesten Simon,

blev nemlig valgt paa 9 Aar og vil ved sin Afgang vælge et ved Bavierc. 7) Paul & Virginie (Tourniaire og Kremzow). 8) Cachucha
Statsraad for de følgende 9 Aar. Forfatningen er imidlertid ved Dmille. Liphardk. 9) Figaro ved Mad. Tourniaire. 10) Spring over

stadfæstet i Artikel 4 af den nye Forbundsforfatning, og i Over¬ Baand ved Chlotilde Guerra. II) La Garde noble= ved Dmslle Kremzow.

12) Grisetterne i Paris.eensstemmelse hermed bleve Peititionairerne afviste af Forbundsraa¬

det. De samle nu Underskrifter for en Revision af Artikel 4, og
lykkes det dem i de forskjellige Cortoner at opdrive 50,000, da vil

Kjøbenhavns Børsconrs
den 7de Januar 1851.det omtvistede Punkt blive forelagt det hele Folk til Afgjørelse, og

gtort ulAliahere Sølger.antager det Freiburgerens Mening, da ville de kunne opnaae den
Hamborger Banco k.S. 2031

Folkesuverainitet, som de mistede ved Executionen 1847. London 5 Md. 8 Rbd.845
90 *do. k. S.

Nederlandene. Det er den hollandske Regerings Hensigt Disconto paa indenb.Vexler 5pCt.
do. Banco 4 pCt.Hamb.„at afstaae Luxemburg til Preussen imod at faae Erstatning i Cleve NorskeSpeciessedler 196 198amSvenske Rigsg. Sedler. 471 471og Geldern og desuden faae Storhertugdømmet Limburg ud af det

Kongl. 4 pCt. Obligat. a 1000 Rbd. 924 983
tydske Forbund. —

72)Danske Engl. 3 pCt. Oblig.store 7222.do. smaa 723do. 721Forhandlingerne i det nordamerikanske Repræsentanthuus bleve *81840 944do. 5 pCt. storedo. 943
943smaa 1849do. do. 943nylig en Dag, just som de vare bedst igang, pludselig standsede som og 94do. af 1850 store ogf

ved et Trylleslag. Det var heller neppe noget mindre, der foraarsagede * 951943do. smaa * *
*37Kbh. Roeskilde Jernbane=Actier * *Standsningen — Jenny Lind viste sig nemlig paa Galleriet og —4 pCt. Østgothl. Hypt. Obligat. 94921

—4 pCt norske Obligat. af 1848Alles Øine sogte hen til den Plads, hun indtog. Hvor¬
1534 1891Nationalbants Actier 1831

Bankactiernes Pris er inclusive den fra 1ste August 1850 paaløbendeUdbyite.længe Fortryllelsen har varet, berettes ikke, men man kom¬
Roeskilde Jernbaneactiernes med Dividende Coupon af 31te Decbr. 1850.

mer derved uvilkaarlig til at mindes hvad den engelske Sati¬ G. A. Gedalia & Co.
Vexel=Comptoir, Høibroplads Nr. 54

riker „Punch“ ved Jenny Linds Ankomst til Amerika forestillede
** — —— — —

sig som muligt, at nemlig Fristaternes begeistrede Indvaanere med

Glæde vilde vælge hende til Præsidentinde, hvis hun vilde foresynge
Redacteur og Udgiver: J. P. M. Grüne.

fra Bestyrelsens Side; men Pillegrimmenes Garer og Lamaernes Templerne. Det religiøse Costume (et rødt Gevandt, en lille Dalma¬

egen Flid maae tilveiebringe det Øvrige til Ophold og Klæder. tica uden Ærmer, rødt Skjørt og guul Hue) er strængt foreskrevet i

Saaledes er cen Lama Qvæghyrde, en anden Skrædder o. s. v.; de det Indre af Lamaserierne.

lærdeste ere Afskrivere, Læger eller Hexemestre; alle Erhvervsgrene ere I Almindelighed ere Lamaerne oprigtige i Udførelsen af deres
Lamaerne tilladte, med Undtagelse af Slagtethaandværket. Det er religiøse Pligter. Thrr. Hue og Gabet kjenbte kun Sandara, den

dem forbudt som Præster at foranledige en voldsom og ubetimelig Skjæggede, som en aldeles vantro Lama; men de Troendes Oprigtig¬

Vandring af nogetsomhelst Dyrs Sjæl; de iagttage dette Forbud hed hindrer dem dog ikke i at tage deres Tilflugt til sælsomme Mid¬

strængt; men, mindre samvittighedsfulde end de fromme Hinduer, spise ler for at lette sig Bønnen. De have. et Hjul, som de kalde Tschu¬

kar, den omdreiende Bon, paa hvis Vinger der ere skrevne frommede gjerne Bedekjød og Hons, hvis Sjælevandring „det sorte Menneske“

Sprog; dette Hjul dreier man rask omkring, og enhver Vending, detfremmer paa deres Befaling og i deres Paasyn*).

Lamaserierne ligne virkelige Byer: Lamaernes hvide Huse staae gjør, er en Bøn. Disse Tschukars lere af forskjellig Størrelse; nogle
blive kun dreiede med Haanden, men andre staae som virkelige Møllersaaledes sammen, at de danne Gader, som overrages af de buddhaisti¬

langsmed Bækkene, og Strømmen dreier dem uophorligt, saa at deresske Templer med deres storartede Former og forgyldte Tage. Disse

Templer ede rigt decorerede: Elephanter, Løver, Tigre og Bjorne, Forfærdigere have den Fordeel at bede Dag og Nat. I Lamaserierne

seer man ogsaa støre Dukker, der bestaae af utallige Papirsblade, somudhuggede i Marmor eller andre Stene, synes at bevogte Portene

ere klæbede paa hverandre og bedækkede med Bonner; disse DukkerI det Indre finder man andre Billedhuggerarbeider og Malerier:

overalt seer man Buddhas Statue eller dog Billeder, der fremstille en kunne let sættes i Bevægelse, og de bede for enhver Lama, der i For,

bigaaende giver dem et Stød. Et andet ligesaa sindrigt og simpeltTildragelse i hans Liv; overalt falder Øiet paa fromme Sententser.

Middel er at lægge alle fromme Bøger, man kan finde, i en Sæk ogDisse seer man indgravede paa de steileste Bjerge som paa Templernes

Mure. At udføre et saadant Arbeide gjælder som Bønner. Lamaerne med denne Byrde paa Ryggen gjøre en Promenade omkring Lama¬

seriet. Denne Tour gjælder for ligesaa mange Bonner, som man harere temmelig slette Malere, men deres Talent som Billedhuggere og

Støbere synes virkelig at være udmærket. Taushed er vel ikke, strængt baaret. Saadanne Hjælpemidler ere tilladte; dog tage mange Lamaer

ikke deres Tilflugt dertil, men paalægge sig selv uendelige Bonner ogtaget, foreskrevet i Lamaseriernes Gader, men bliver dog iagttaget.

den sværeste Pøinitentse. Mange Lamaer lægge samme Betydning iNaar Gudstjenesten skal holdes, blive Lamaerne indbudte af Klokkerne

Velgjørenheden som i Bønnerne; naar de f. Ex. ville give et Beviidog Lyden af Muslingeskaller, hvoti der blæses, til at begire sig til
paa Kjærlighed til Næsten, navnlig til Reisende, udklippe de smaa

*) Lamaerne afrage deres Hovedhaar, og mau kalder dem derfor ahvide
Heste af Papir, bære dem en Dag, naar Vinden blæser stærkt, op paa

Mennesker: i Modsætning til =de sorte Mennesker“, d. v. s. dem, der
Toppen af et høit Bjerg og bede til Buddha, at han vil forvandle

ikke have opoffret sig til et religiøst Liv. (Russernes sælsomme Udtryk
dem til virkelige Heste.for Pøbelclassen „sorte Folk= (tschern) synes altsaa at være af mongolsk¬

(Fortsættes).tartarisk Oprindelsc).

Udgiveren boer paa Hjørnet af Springgaden og Møntergaden Nr. 40 1ste Sal og er i Regelen hjemme fra Kl. Ii—12.

Fer =Kjøbenhavnsposten= tegner man si; hos Udgiveren, og i Provindserne paa det nærmeste Postcontoir. Abonnementsprisen er qvartaliter i Kjøbenhavn

2 Rbd. 48 ß og overalt i Provindserne 3 Rbd., i hvilket Beløb alle Udgifter ved Forsendelsen og Distributionen ere indbefattede.

Trykt med Hurligyresse hos F. E. Bording, Læderstrædet Nr. 2.


