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7. Aarg.

Loverdaft

.HoisikolcnS Indvielse
i

Roddinz

(Sluttet.)

Al unde

man

saaledeS

þÿ
vedblev

Taleren

vilde komme
Tid; Agtelsen cg LErefrvztenþÿ
Der gaves
cg dermed Benstab og Kjerrligbed.
flere adle danste Mernd,
virkelig og varmt solte
for Fædrelande«, men som denne llro var ubehagelig ;
te vilde
gjerne jertne det Hele; te vilde ene
Hertil
regner jeg ei dem, som ville Ro
Rolighed.
sor enhver PriiS, for hvem Ro er Livets Ideal, Diemed og hoieste Lykke þÿ
selv cm det rar Nationa«
Gravens Ro. Det var nnliteten« Undergang þÿ

MiSgreb, gjore stere uhellige Forsog, forend det
lokkes; Udholdenhed og Seighed horte ei til
Dyder; man vilde kaste Skvlten snart over

at fremdrive ad nogen anden Bei end
KjerrlighedenS.
cg

saa zernianisere« eller barcniseret eller livolieeret.
Bi havde oste hort, at det var mange Tanstes Bieninz, at de Danste var et uddoet Folk og saa forraalnet, at der ingen Frelse var uden ved en Bakkelse cg Renselse gjennem store udvorte« og indvortes
Ulykker. Det var haart at blive fortrolig med en
saatan Tanke. Men netop for at forhindre disse,
for at fore Alt frem at len langsomme og rolige
Forbedrings- cg Oplysnings Bei, var denne Skole
oprettet. Den stnlde soge at formilde og klare den
nationale Strid, forhindre, at ten physiste Raahed
ei kom til at bryde ud, soge at den standhaftige og

en kort

d. 7. Noveniber l8ii.
þÿ
saavel

terre ligegyldig imod alle
og Paastande, saa »naatte >na» dog være
m a ad e bold e» og besindig, selv om disse vare nok
absurde og forræderiske, eg Forholdene og Stemningen her i Slesvig bod dette ligesaa meget som
Klogskab. Pi inaalle ei esterligne uiange as Biodstanderne i blindt Partibad, Spidsborgen, Jnhumanitrt og Personligheder. At elske sit Fædreland var
ri al hade sin osende, og cndnn mindre at lukke sine
Cine sor det nieget Smukke og Gode, som santteS
Det tvdske Folk var et i«crt
bos andre Nationer.
og herligt Folk, det var os Skandinaviers nærmeste
Stammebesiægtede; Slæztstab, Naboskab, Aantsdannelse cg Aanlsretning. samme Lidelser og Frygt,
samme Haab cg Onster, tildeelS ezi'aa samme Sonder
og Feil, bnrte gjore det til vore bedste Benner.
.sjatte TvdskerneS Sprog og Literatnr cgiaa i flere

i Sfclm foiu Livet ikke

Meninger

saa

Henseender tirret cS skadelige, saa var der dog ingen
Nation, som i »andelig Henseende sftitte Tydjkerne
mere end ri Danske. Det var kim Skjæbnen, Missorstaaeli'e og Schlesvigbolsteinernes Anmasselser, der

havde gjort oS mistiruksomme mod hinanden, cg bevirket, at fra den Dag as, da Holsteen cg Danmark
kom i Beroring og politisk Forbindelse med hinanden,
havde det ene Land kun gjort det andet nlvkkelizt.
Dg dog netop det Samme vi stride sor og ville,
strider hele det tyd ske Folk sor cg vil, cg terser kunde
Taleren paastaae, at ter var Ingen, ter var mindre
Dette
ægt tvdsk end netop Sclilesivigholsteinerne.
Parties Bestræbelser gik nd paa Danskhedens llnlcr»tykkelse, deelS sor at forege det store Tplskland med
et Stokke as et lille beflæztet og fattigt Naboland,
dcels sor under et tvdsk Aristokrati at saae Middelalderens gode cg gvldne Dage tilbage, cg dcrted

titæste sig selv paa BorgerfrihedmS Bekostning. Men
i selve vor retserrtige Brede mod dette Parti vare
ri ofte »ret '.erdige, ikke forti at sammes Anmasselser
cg Forhaanelser ei stnlde vare uhortc, ikke scrti at
det stod som eneste Phænomen i HistorienS Aarboger

fra BerdenS Skabelse og indtil Ru, at under en

dansk Konge og »nder en dansk Regjering, og i et dansk
Land, der maatte i Folkets Forsamling Modersmaalet saa godt som ei tales, der var tvdsk Rets- Kirke- og
Skolesprog i 4 danske Kjobsterter cg bil danske Landsogne, der udkom »straffet Jurnaler, hvis Tendens var
Rigets Oplosning og SprcgetS Udryddelse, t.f.t. c.s.v.
o. s. v>, ikke derfor meente Taleren, men fordi det
rar Danmark cg det danske Folk selv, der havde stabl
Sehlesitigholsteinismen cg vedvarende holdt den vedlige, cg sorli vi, ved at taalc alt Dette rolige« og
cerbodizen, vare fuldkommen vårdige til SchleoivigholsteinerneS Haan og Foragt. Ingen knude agte
og elske den, som man frit knude irertc paa Nakken ;
men kunde kun idet Hoieste fole Medlidenhed med
en Trerl og en Hund; men gjorde disse Dor sig opsaetsige, saa tugtede man dem, ved at lernkebindc dem
og fratage dem Merlet, og dette var cgsaa cinuter
lvkkct SchleSivigholstcinernc at gjore ved os: vi
maatte ikke komme sammen, vi maatte ikke tale. Hvad
ri lerfor lede, det havde vi fortjent; vi havde meget
mere Grund til at verrc sorbittrcdc paa os selv end
Dette, sagde Taleren,
Paa SehlcSivighclstcinernc.
stnlde vi indset, forat terre retferrdigc mod vore Fjender. Dersom vi vidste at indgyde vore Fjender Agtclsc, dersom vi viste, at vi ei frygtede dem, og ei
jlctc os narre af dem hverken ved List og Smiger
etier Trusler og Brolen, da vilde Striden kim vare

N 40.

d. 10. Novbr. W44.

som

saa

derligt, disse Mænd ei kunde, itetmintste af (irfaring, intsee, at Rolighed cg Fred var absolut umuat

lig

Hvad nn Hcistolen angik,

AgtelsenS

saa havde Nordstesvi-

vedblev Taleren þÿ
selv sagt, at en saalan,
gerne þÿ
ModerSmaalet
xleiedes
cg bevaredes, var et af
hvori
te sidste og eneste Midler til Redning, de endnu saae
tilbage, for engang i Tiden, dersom Faren stnlde rokke

aandeliz Magt at Frelse Rige«
Selvsterndighed. Dg deri havde vi Re«: med
Sprogets Undergang fulgte Statens. Endnu
havde aldrig noget Folk og Rige betkaae« som selvsterndig«, ter havde miste« eller lade« si« Sprog fratage; og et saadant Folk og Rige vilde heller aldrig
komme til at erinere, da Sproget var det sidste, som
et Folk lod sig fratage. Bi Ncrdflesrigere havde
dog endnu ei mistet vort Sprog ganste, og dog kunde

lige

paa

Liret,

ved

cg dets

vi hore, at selv danste Mand vovede ei mere at regne
os med til Danmark; til Tvtstland barde vi aldrig
hort og hone heller ikke ; »i varealtsaa allerede ligesom vort
Sprog, lantstvatige paa Jorden, ja i vort eget Fertreland; vor Selvsterndighed var borte, vi vare ndsalte sor alle Binde, og den forske ten beste Storm
kunde kaste os, hvorhen del stnlde vare. Det Folk,
se ni havde mistet sit Sprog, var ri mere et Folk;
som Sproget var Folkets Tale saa var det ogsaa FolketS Tanke. Folkeis Hjerte, Folkets Billie, Folkets
Krast. Men Begivenhederne her i Slesvig stcde cgsaa som eneste i sit Slags; thi Historien opviste vel
Exemxler paa, at et stort Folk havde sort rangl et
mindre Folko Sprog, efterat have erobret og underkuet te«, men at nogle saae Embedsmand havde kunnet sortrange det Lands og Folks Sprog, der var
det eneste regjerenlc i Landet, det var endnu uden
Exempel. Raar det stele, at Sproget knude mistes
saa kunde Landet ogsaa mistes saalesaa led es; þÿ
des i Fredens Ro. Schlesvigholsteinerne beraablc
her
sig oste paa ElsaS; men de indsaae ikke, at kun
vidnede Exemvlet lige imod dem; del vilde
passi, dersom (5lsiiS havde varet altid en sranst Provinds, hvoraf det halve var sortylstet af nogle tvdste
Embedsmand, opdragede i tvdste Skoler cg Umversiteter, og af den Grund stnlde nu Rets- Kirke- cg
Skolesprog i en Deel af Frankrig vare tvdst, Protckcllen i den franste Stændersal fores paa Tydst,
og franste Borgere kun have Lov al tale franst
i Stanlersalcn, sori'aavitt som de ei kunde tale Tydst.
Hvorvidt Schlesvigholsteinerne vilde lade Skolen
bcstaac eller ikke, vilde Tiden vise; rimcligviiS vilde
der sagtens kunne findes en Lejlighed til at falde
over den, cg vi maatte vel da bukke under. Selv
uden dette vilde der vare Bansteligheder nok at kjampe
imod; denne hele Grundvold, Plan og Indretning
var nv; Intet hoS cS havde hidindtil kunnet bestaae,
uden del var foranstaltet ad Regjeringsvcien ; tilstrakkelige
Pengemidler manglede altid, naar man ri enten kunde
tage dem as Statskassen, eller anvende dem til at
more og forlyste det stakkels Folk med. Sorgeligt var
det, men sandt: Folket selv havde lige til de seneste
»(ar intet formanet at sertte igjennem ; dertil var det
sor »enigt og villielost. Naar man begyndte noget Nyt, kunde man ei andet end begaac mange

vilde
vore
paa

Bestyrelsen og Lerrerne cg der'ra, bvad der var verrst,
hele Anstaltens Birksomhed og Plan. Men
sorzeligt stnlde te« vare, om hele de« Danste Folk
ri stnlde formaae at udstyre cg opretbolte en hoiere
tanst Bonde-Skole i Slesvig, medens den danste Rezjering underholdt, ved det tanst steSvizste Folk for
en stor Deel, fem tvdste hoiere Underviisningsanstalter, sorgeligt, em det danste Folk stnlde vare bleover paa

-

ren

niod Undertrykkelsen ei udartede
Gid ten maatte have Fremgang,
sagde Taleren, gid den maatte blive til LEre, Fred
og Lvkke for Ferdrelandet, cg at Herren hertil vilde

modige Modstand
til Fanatisme.

give sin Belsignelsi.

Skulde vi ta tab, Modet? þÿ
spurgte Tale-

ren þÿ
Havde vi Intet at stole paa, Intet at haabe
til, Intet a« lroe paa? Jo! 'vi vilde stole paa cS
selv, fatte Tillid til oS selv. Bel bavle de mange
Ulykker, som havde rammet vort dyrebare Fædreland
i dette Aarhundrede, den Maade, bvorpaa det danste
Rige meget usorstvltt var blevet mishandlet af Skjerb»ens grumme Haand, tilligemed Mangel paa virkelig Oplysning og Dannelse, forbunden med Overforfinelse og Omdannelse bcS Andre, fa al et es sio-

vet de Fleste af os, at vi solte vidst alle, at vi
vare udnlige lit ret at udfore Noget, ligesom ogsaa
Titen cg Omstændighederne vare os stærkt imod; vi
knnte næsten ei være anderledes; vi trak oS ester en
enkelt Anstrængelsi tilbage, cg den Stærkeste fortvivlede hellere i Ri) cg Magelighed end forstyrrede de
Dage, han endnu havde tilbage. Bien vi vilde derfor ikke opgive os selv; d» n, som opgav sig selv, opgav Alt. Bi vilde ei lade os narre cg forfore eller
strække; vi vilde samle os ret sammen, sætte os i en
fast og rolig Stilling, bestræbe oS for, cm vi ben
klinte staac fast; vi vilde ikke strar, fordi det var
Binter og Uveir, tage Livet af oS selv, men idetmindste ligge i Dvale i Bintcrtiden og vente paa, al
Bi vilde haabe til
Sommeren stnlde nærme sig.
Ungdommen, som vi her oprettede denne Skole for,
vilde have ver Erfaring sor Oie, al den vilde sole
og dobbelt lide vor Smerte, uden al være afkræftet
deraf.
Denne vilde vi overgive det lidet Gode, vi
denne
vilde vi pleie cg hegne om, forat den
tiede;
mider gunstigere Omstændigheder kunde oprette, hvad
vi havde sorsomt eller odelagt; denne Ungdom vilde
physist Mod, den vilde
overzaae os i moralst og Altar
at
for
ester
stride
og Arnested. Den
Flamme
vilde selv frede, dersom vi ei kunde det, om den lille
vi idag plantede, laa at den engang
svage Bært,
i Tiden kunde blive et mindeligt Jomsborg mod fremmed Bold og Gift.
Ja! I ældre, og besindige

som

Mænd,

som

her

exe

tilstæde, vedblev Taleren, have

I ret bemærket Eders Dottrc og Sonner? have I
forstaaet Eders Dottre, naar de blide og sagtmodige,
under deres daglige Dont, synge de gamle Viser i
Danmarks Skove og Dale? have I forstaaet Taarerne, der oste hemmelig med bange Ahnclsir rind/

em deres friske rede Kind«? DeereFriggaS Dellrc þÿ
mon tf (cm ttrcS Moder stnlde fjrntf Folkenes Zkjabne? Have I jhirt (?t«8 unge Seiinet

i Diet? have I fect, hvor trt lyner? have I
bort, hvor hoit dereS Bryst banker, have I bemarket
Ilden, som brander inden i tft? dm lader sig ti
slukke! den vil engang bryde los, cg c»i del er »ok
saa morkt, saa stal den gjeiiuein tiistute Tvalg »dbrede et Lyshav over Danmark. Have I (eet KrastmS Mustelrr i deres Arme
De ere Thors Sonner, og de kunne svinge tereS staters Hammer, og
om saa Fmrisnlven sra den ene Side vil gabe »ok
saa vidt; han stal doe, idet ban stnger Odins 2onner; om saa fra den anden Side Midgaardsormen
sncer sig nok saa fast og udspyer nok saamegen Witt ;

tft

.'

ThorS Ton stal f.rlte hani

med

sin Hammer; Rag-

narot stal ri rare lange. Thors To »ner ville ende
den fortvivlede Kamp, cg samles med Hodnr cg Balder i Gimle hoS Alfader i en Tal, meer stinnende
end Tollpfet. Talen er Danmarks Tletter, i Mid-

Dannebrog, og stnlde en Redhug vove al
den stnlde strax synke i Asgrunderomkring,
siagre
den. Ja, ri rille, stnitede Taleren, troe paa Rordens Aant, der aldrig vil og kan fergaae; den har
udsort Ticrvarker ved Pen, Meisel og Tvard; dereS
Bedrifter lade sig ei udflette af Begivenhedernes Rakke;
de kunne stolt sattes ved Tiden as ethvert andet golkS.
Bi fortroste os til, al denne Rand ei er uddod, mm
»en raier

igjen ril reise sig med Bardigbed cg Kraft.
Bi troe paa det evige, naadige Forsyn, som, hvor

at dm

end har rerset det danste stolk, dog visgjort det til vort Bedste; ri haabe og troe
og bede, at Han vil bevare det for storre Tranzsler,
al Han vil rakke es alle til Livet, og med sin aluiagtize Kras« staae gamle Danmark bi!

Han

baardt

seliz har

Efter Talen afsang man, foruden Grundtvigs
danste Folkesang: .Meders Ravn er en himuielst
Lyd", solgende af Retaktor Koch forfattede Tang:
Mcdent Naturen stjankel har sin Gave,
Kulde as Norden oder SemrenS Have,
rolige Timer kald« ev til Bogen
i Arne-Kroncn.
Skik del ei har dog ret i Arne-Kregen,
hvil) man ei har den rette Tants fer Bezcn;
Oiet fer SkrivicnS gyldne Tkat stal valtes,
Kmidstab da laktes.
AanlcrncS Morte lister om paa Jorden,
foger Herredom i Svd eg i Norden:
ja Lvfeid Engle, stjendt de magtig stride,
faa« det at vide.

At stakkels Laiidhofon han

stor vel bliver,
Bidstabcns Ild hans Sjal leg ei opliver;
Knndstadcns Fakkel len kun mat opklarer
den Bei, han farer.
Held disse Egne, stedt i ddre Tranzfler,
nu stal oprinde Trost for Savn eg Langfler;
her vi en Flamme, helligt Blus »u lande,
klart stal del brande'.
Kommer nu Unge, kommer Unge, Gamle,

fem kjedcs ved i Morkel om at famle þÿ
lerstcnd« efter Aandcns Drikke milde;
her er en Kilde.

Kilden festlig vi indvie
til Guds

gid

som
cg

Barelagt;

den lange give Die
ril en torstig Slagt,

stal staae for Bind og Bove

ser Grandsestencn love,
som stal evig strabe ester

Kampeuied eg Kraflcr.
Indvielse fandt et Feflinaaltid Tted, ved
hvilket udbragtes solgende Ttaaler: For en heldig
Fremblomstring af Hoistolcn, som ved danste Mands
uforglemmelige Bpstrabelser cg Hs. Majcstat Kengens faste Billie, lizeovcr for de mange fremdukkende
af MedVanskeligheder, dog nn var traadt ilivc þÿ
direktor Bioller Tebmidt; for Tkolens Lcrrere af Laurids Tkan, bvorboS Taleren henviste til vor egen
Kraft, som inaatte vare uovervindelig, thi vel havde
vi en god Ttottc i Norden, men Tyden var os da
desto gramincre, og »den vedholdcn Krast vilde
vor Anstalt ikke blive til Noget; for le Gjave, som
bavle indsect en HoiffoleS Gavnlighed cg fulgt deres
þÿ
af Moller
Hjertes Trang til Ideens Realisation

Efter endt

czsaa

Forarbejde
Ttaal; for Almnestolelarerne, paa hvis þÿ
af Kanog Trcstab Hoistolens Bel var asl'crngig
didat Wegener.

Indenlandske Nylieder.
Kjobenhavn, d. 9. Rov.

(Ah. A.)

Paa

Onsdag bezvnder lir. Ttnrzenbecker (Orvar Odd)
sra Stockholm en Stakke as Forelrag over TverigS
nyere orsthetiste og pnblieististe Literatnr, efter de«
standinaviste Zelstabs Foranstaltning. Bed samine
SelstabS Oinsorg er i diSse Dage udkommen, og
korleelt til Medltminerne, lo Taler af Tegner i Originalsprozet. Monstre paa en rem og kraftig Beltalenhed.
þÿ
(2. B.) For nogle Dage siden traadte en
relkladt Person ngeneert fra Gaden ind i et aabentstaaenle Kjvkken, tog den kogende Kjedel as Ilden,
og spadserede sin Bei, roligt floitende, som han rar
kommen, som cm han paSsele sin lovlige Dont.
Han maa imidlertid bare stoiiet for hoit, thi HuselS Folk vare blevne opmarksomme cg fulgte ester.
Han blev greben inden han kom om Hjornet af den
folkerige Gate.
Kjobenhavn, d. l l. Rov. (Fdr.) For Tiden opholder sig her i Ttaden en Deputation ser at
erholde Coneession til en Jernbanes Anlarggelse mellem Aabenraa, Haderslev cg Aarosnnd. Da de »cdvendige Pengemidler ere tilsagte Foreningen af siktre
haniborgste Handelshuse, vilde det, forekommer det
oS, rare aldeles »begribeligt, em ten danste Rezjering stnlde vilde negle Landet len Forteel, som en
Jernbane frembyder. Da som sagt Pengene ere tilveiebragte. og Regjerinzen ikke har anden llleilighed
end at

sige: þÿ detmaa

vare Eder tilladt at

bvgge

Jernbanen", kan len neppe afflaae Ansogerne dette,
om den endogsaa stnlde bave Tvivl cm Banens Rentabiliiet; en saa overordenlig stor faderlig Omsorg
for, at de haniborgste K jobmand stnlde have scrreg-

sig, sv»es

aabenbavt at vare for vidt dreven.
Den yndede Dands, komponist
Lumbvr, der bar erholdt offenlig llnderstotielse til en
Reise i Udlandet, a.gter »or sin Afreist at give en
Koneert i, In Ttranst i Christiansborg TlotS RitehnnS forstkcminmde Loverdag. Hr. Lnmby har til denne
Anledning komponeret trende »ve Danlse, »amlig .en
Pariser Mode Polka" cg en uv Bals »Farvel til

net

þÿ
(R. Aftbl.)

Danmark".

saa oste

-

Den rige Nvlelst,

denne talentfulde Mu-

har forstaffel det kjobenbavnste Pnblisikkert garantere ban, et talrigt Besoz til
denne hans forestaaende Afstedv-Koneert.
þÿ
Fra Pressen er for ikte l senge siden udkommen : »Opbyggelsesbog »or Kristne, »l Brug red den
private cg hnnslige Andagt, samlet cg udgivet af
Ribe Stifts Bistcp Tage Moller, Præsterne Dr.
Kalkar cg Westmgaard. Trvkt i Odense 181 i."
Denne Bog underkastes en strseng Kritik i þÿ Kjobenbavnsposien" og kaldeS et mserkvaerdig Faenomen i

siker

knm, tor

sigeS der, at Efterstazten ril
forbavses over, at den danste Gejstlighed benåd mod
d. 19. Aarhnndredc kunde finde sig foranlediget til at
tage sin Tilflugt til nogle invstiste cg pietistiske T trivBtan har
ier fra det 17. og 18. Aarhnndrede.
endog valgt Brudstykker af den »orstc Prast BnggeS
Prerdikener og af den ncrste Bonde Hans Rielsen
HangeS Skrivter, som ere forbudne i Danmark, csv.
Tkjondt det ikke burde vare þÿ KjobenhavnSpostenS"
Tag, lig en pavelig Eenscr at banlvst gudelige Boger. men hellere lade Friheden raate, saa vil bemeldte
Kritik dog vare del kraftigste Middel til Bogens
Udbredelse og virke som den bedste Anbefaling.
LEroeskjobing, d. ti. Rov. (Tb. A.) Bed
Literatnren.

det

Endvidere

her idag foretagne. Ttandervalg erholdt Assessor

E lansen as 137 Balge« 118 Stemmer som Deputeret til den flesvigstc Staderforsamling. Etatsraad Carstens <der som Balgdirector hidtil ikte
kunde valges, men »» ved at fratråde denne Fnnetion optraadtc som Valgkandidat) erbold« son, Snbleant ikkun 29 Ttemmer. Ligesom Erindringen om

fleovigholstenstc AttoritetcrS Raadesberiisninger
trostc Sidstnavntc ved et saa betydeligt Nederlag, som det ommeldte viser sig, naar man betankcr
at han iblandt Balgcrne har ikke faa Paaro-

de

maa

rende,

saa led es

maa det igjen vare

Forstnavntc

en

stor Oprejsning ved de flevvig-holstenstc Autoriteters
Ugunst og den »blide Medfart, som er bleven han,
til Deel, i ,'aa hoi Grad at ;cc sig herdret n»ed Agtelse og Tillid as Biedborgere, iblandt hvilke han i
lti Aar har levet som Embedsmand. Da han hidtil lidet har bekvmret sig cm Naade, endnn mindre
har agtet paa Unaate, men stedse har fordret kim
hvad han ansaac for Ret, samt tillige er en Modstander af Slcovigholsteinismen og, som Ref. bekjendt,
i c» lang Aarrakkc baade theoretist og praktist bar
lagt Bind paa grundig Knndstab cm Hertngdomniernes Tilstande, kunne de flesvigholstenstc Antonteler af ham sandsynligviis vente en saadan Oppost'.ion, som de i Hertnztommerne endnn ikke have fun-

det i EinbtdSmsrndeneS eller de Studerendts Rakker
cg Danstbedms Venner i ham haabe en djerv og
talentrig Talsmand.
þÿ
»BiSselig!
/, Hamborg, d. 12. Nov. þÿ
De har Ret, »aar De, uagtet al den Velsignelse,
som blev vort elstede Fodeland til Deel, dog foler,
at der hviler en Uhyggelighed over Hjemmet. Naar
man i Slesvig under et maztigt Bureaukrati, mider

Indflydelse

as

el

rigt Aristokrati, hvis Hovedoiemed

maa vare Udryddelsen as al Folkelighed, undertrykke
og forhaane den danste Rationalitet, det danste Sprog,
saa er det vel en sorgelig, men dog en naturlig Birkniiiz Ferlids MiSgreb; naar man i den intelli-

as

genteste Stænderforsamling seer Mand, som

desavcnere, men endog

folkeligt, saa

er det

modarbejde

ikke alene

Alt, hvad der er

tilvisse sorgeligt, og enbver Fol-

find« ikke »cTrost red at sige sig selv: det er blot Pinden,
som har dreie> sig, cg de samme Mand ville »ok
vide al hange Kappen cm igjen, cm det atter stnlde
blase af en anden Kant þÿ
og mon Folket da endnu
); men naar
engang lod sig skuffe? jeg frygter ja! þÿ
samme danste Standerforsamling negter danst Rationalitet, danst Sprog den sornodueUnderstotlelse, der bror
selve Kongen har erkjend«, at begge har en »naturlig Ret",
saa er det meer end sorgeligt, eg enhver årlig Danst
kets sande Ben soler det dvbt, than

gen

maa sole sig grebet af en dvb Indignation iincd
disse Mand, som ikkun sormaaer ai forege den Sorg
þÿ
og Grannnelie, som allerede beberster Gemytterne.
De bar Ret, de« er en Reaeticnens Tid: hvert Rr.
as Standertidenden, hvert Blad bringer »ve Beviser;

brer« Lovudkast, hvert Restript, bver Ophavelse, bver
Foranstaltning barrer Prag deraf. Men er en saadan Tid ikke stedse Forlcber ser en bedre? Bi rille
Dog det var ikke
baabe, at denne ikke er fjern! þÿ
bercm. De onstede at vide Noget ; men De vil tilgive,
at jeg gjorde en Omrei, thi naar Hjertet lykkes at
ville briste, saa finder det Trost i Meddelelse. þÿ
Her

i ror frie(!?) Hansa gaaer Al! sin jaerne Gang;
Man har reformere« en stor Deel, eg dog er der
endnu meget, som trarnger til Reform. þÿ
Marrkeligt
þÿ ok:medens ri bjemme synes at »abe Agtelsen for
os

selv, syneS Alt, hvad der er Danst, ber

at

stige

i Agtelse; dette riser sig tydeligst i den Waade, bverpaa man imodekcinmcr es, men isar paa den Interesse, man begynder at lcrgge for Tagen ,'er vort
Sprog; man synes allerede al erkjende, at dette ikke
alene borer blandt lem, som del er nyttigt, men endog
behageligt at kunne. Det er stråledes ikke alene Forjeg fjender over 10 forstjellize Konretningsfolk þÿ
3 af Folkene bave
torer, hvor Prineipalen og 2 þÿ
þÿ
en stor Deel Prifor
men
er
det
Underriistting
vatfolk, cg deriblandt en Maengle Damer , ler

lagge sig efter danst Sprog.

for det A »forte turde rene,

al

Det bedste Berns
ri for 10 Aar

tilbage egenlig flet ingen danst Txrcglserer barde, og
at der nu ere trende, fon, have meer at gjore, end
de kunne overkomme; jeg er fuldkommen overbeviist
cm, at et Par lulige Mernd endnn ville finde et
godt Udkomme i dette Fag. At let Skanlinariste
Selstab, som for negle Aar siden dannede sig ber,

ganste bar verret »den Indflydelse, tor man
antage; c g saa delte harver sig i den almindelige Agtelse, ligesom det tiltager i Birksouibed og Antal as
Medlemmer; det liltr.rtes stadig af flere cg flere bcist
respektable Hamborgere. Een Ting, som maastee
meer end noget Andet vil glade Dem, er, at den
flsvizste Tag ogsaa her finter megen Interesse blandt
Skandinaverne. For omtrent 14 Dage siden danend ikke

nedes her af 20 unge Pi and en, den kjobcnhavnstc
underordnet, »Slesvigst Hjalpeforening," ter allerede
taller imrllen <>0 og 70 Medlemmer, og man tor
vist antage, at den anden vil tiltrådes as endnn Flere.
Uagtet dette vel egenlig ikknn gjor lidet til Sagen
hvad Realiteten angaaer, saa ril det dog vise let
kjare Hjem, at dets Sonner i Udlandet sole varmt
for Alt, hvad ter burde vare enhver Danst dyrebart,
cg niaaste hjalpc til at oplive Interessen i selve
þÿ
Hjemmet. þÿ
Bed Begravelsen as en druknet MaAltona. þÿ
tros handteS det forleden ber, at Kisten flap fra
Barerne i det Oieblik, da disse stole i Begreb med
Den besynderlige Lvd,
at ncdsanke den i Graven.
som derved hortes sra Kisten, gav Anledning til, at
den AfdodeS tilstcdevarende Broder paastod, at den
stnlde aabnes, hvilket, efter nogen Vagring fra FolgetS Sile, da ogsaa stele; men istedctscr den afsjalede MatroS, laae der adskillige svare Kamxestcen i
Kisten: Liget var derimod as Vårten bleven solgt til
Lagerne. Denne tilfallige Opdagelse har givet Anledning til den Formodning, at Liigroverier allerede
i lange« Tid ere gaacdc i Svang her; ja niaaskee
allerede har kostet
rar det i al Fald, om der

endogsaa

Menneskeliv! Onskeligt
gave? Lagerne niere loyal

Ltili-hcd til Tilfredsstillelse

as

tars

Skud, meden« Fvrsten var hjemme, cg har truffet Slot«,
fogden i det Oicblik, han gik ud as Bvgninzen. Alle Unhar ikke ledet paa neget Spor ester G>erntng«dersozelserþÿ
en fransk ca en
manden.
I Livorno indgik sidstleten
at re« hver i cn Aolle
svensk Sokaptein det Beddemaal, Ten
svensk« Kaptem«
i en stark Storm ud til en O.
Jolle, sem havde Forspringet, flog pludselig em cg Icd

Udenlandske Nyheder.

Vt-

anatomisk

heri rilde
muligt at

Spanieu þÿ
Madrid, d. 31. Ckt. Sent man af
el
>ncd
(Zxempel,
erfarer, kan der ikke blive neget af
AerteSsersamlingett
godt
sorezaac ru
mellem
Givtermaalet
Fordom.
Dronning Isabelle eg TenEarleS'S
indgroet
almindelig
overvinde
Son, da den Bestemmelse stal vedtage«, at Ten, sem beAltona, d. 12. Rov. Dm as vore Blade af
klæder Threne«, ikke ntaa givte sig med Regen, sem as
dm danske Rezjerinz mest benaadede og hoit privilevttrer sig om det i Roskilde
M
erkur"
Kerte« er udelukket derfra, saalcdes navnlig egsaa Ten
þÿ
Altona
gerede
Carlo« eg han« Bern. Regjeringen er enig med Kerte«
>tandcrtors. fremkomne Sporgsmaal cut Thronfolsaa«
derined
forbundne
denne Bestemmelse. Ten arresterede General Prim er
i
Ueploselighed
aen og Rigets
sat under kriminel Tiltale for Teeltagelse i den senest ep.
lunde: þÿ Tildragelsernei RoSkilde Stamderforsamling
taget« Sammensverrgetse med Marstal Rarvacr « Liv.
bar. lizefoin vist overalt i Hertnzdcu»»ern,(.'), saaMan har he» de Saminensverne sundet 3 Karbiner til«
ledes ogsaa her foranlediget ikke ringe Tptrudniug i
derværende
den
trods
man,
kgl.
herend« General Prim, eg Fistalen andrager paa TedsGemvtterue. uagtet
KomtniSfair« Attringer. ikke kau aufee de wl ske Lande,
straf. Prim erklerrer, ikke at vide. hvorledes han« Katbi.
Tilde
de
og
kongl.
historiske Fordrag
ner tre kennie i C piererne« Hernder, med hvem han In«
ligeever for
truet. Derimod finder den
for
tet har havt at gjerc. Den franste Gesandt gjer sig Umage
alvorlige«
stkkrinzer,
Holst. Ltmtdersorsamling almindelig Anerkjendelfe og
ser at frelse ham. I Barcelona ere 4 as de i sidste Folen
at
Bveit
tilstille
samme
fra
man
her
ketumuli Grebne blevne studie.
ogfaa
agter
TakadreSfe."
P-ri«. d. 7. Rev. Te her i Pari«
Frankrig.
Ugbl.) Flere
boende Italiener hare rillet scire en SergczutStjen-ste j
Flensborg, d. S. Rov. (Jtz.
Frihed i Reapel cg KirkeHundrrde vremxlarer as eu Bog. betitlet: þÿ Eorsa- Anledning as de ser Italien« Bredte
Bandicra (Admiral
emmer
henrettede
i
S
rif-be Ztreifzuge. eiue Ausivabl der interessante,
staten
Blatmen overalt negdes
Martyrer,
andre
daniichm
und
tlharirarianikel
vandiera« Senner, eg
stm Eorpnstede Præsterne at aabne negen Kirke t denne Anledning.
teS þÿ Cortareit".mit tal) ui deit Tert einzefchniiienen Holzichnittm. lmtiehm kkefern gnvidmet tzedruikt
Ru har »i an derimod ladet en Skurpenge præge, sem ud«
Aa»
S.
bet
til.
dåben
u»d
>814
zu
dele« til alle italicnste Frisindede.
in Fleusburz
strur)/ ere. ifolz, den stesrig-Mstemske Regjeriug«
Tt franske Vcs.tdelscr i Afrika (Algirien) bcstvre«
Ordre paa Gottorp af 31. Ckt., sildig cut Aftenen
tvende Systemer: Marstal Bugcaud, sem nærmest
ester
virker red Jndat politiet bleven be,taglagte bos tvende berraerntde
tager sig as den mellemste eg vestlige .eel,
et arabtfl Aristekrati
dannet
bar
sig
Bogbindere, bvem de rare overgivne til Inlheftninz.
ha«
Medhjalp',
sedte«
Flensborg, d. 11. Rov. «Fl. II.) Tom
as Ag-cr, Ba,'tb-«gaer. Kalit'cr eg Kalder iHevdingcr eg
Zkolemetter
dm
berraerntde
bar
bekjendt,
man borer,
andre Fernenimc,. sem. stridende Frankrig dcrc« Magt,
Heskerman n (m rasende Roralbingier og paa (»rund
herste i delte« Ravn eg har« dere« Tribut at betale ligeeonter-

debcajarlizhed, og

AlaSscr

al de datmede

,'cr

om

denne drukne.

Billed-Siaade.
(vl Ordsprog.)

/?

-

nylig
grusom Oprorsel mod tn Zkoledrmgatter
gjennent.
fasteret i Forsaren", i diSse Dage
rrvglet en af sine Zkoleborn. Zkratern, ester Gnpel«
under

af

Son. i dm Grad, at Drengen fortiden ligger

Lagens Bebandlinz, og Faderen bar seet ,iz
til at sagfoze skolelæreren.
Aabenraa, d. 13. Ror. (Aab.llgb.)

nodt

Algrem-

lISsings Forstag i RrSkilde Stander'ors. har fat de
eralterede Sedlesivigdolsteinere i stor llro, og det er

kongl. Kommissariu«
Forstaget, der oengiter dem.
Man bar derter grebet til det gamle forslidte Autist,
tude for Gegreb, i de Partiet tilborende Blade atTrusler
om dm
fremstille
valt i Larmtrompetm. og
Z-bles'vigfarlige Bevægelse. hvori .das gange Bolt det
intidbolsteine" allerede skal besinde sig. Hvad
lertid bar at betvde b er med, veed man fra
fra
adskillige andre Lejligheder, navnlig
trnkdete
Den
Opretrolse.
Gang
Filialbankens

ifar dm Omstændighed. at den
vttrede

sig biltigmde

om

Blade med Vold og lavrov, bviv Regjerinvilde tage dm engang givne Koncession tilikke
gnt
det

samme

bage, og m boitstaaende Person stal, ester

som

bedder, gjmtagen have ritret for Regjeringcn samme
Filialbanken nt'or
Frvzt men ikke deSmindre drog
bar ikke mærket
man
i
og
ind
stvrret
Flensborg,
den mindste Urolighed. Hvad den Alzreen-llksingste

da bar Erfaringen laet c«, at
Borgerne og Bonderne, langtfra at foruroliges ved

Proposition anzaaer,

dm, tvoertimed have bilset den med Glæde,
da de derved haabe, omsider at vorde befriede t'ra de

»bvggelige polilistc Provlerier, hvoraf

de

fcrl.vngst cre

lede cg kjedc, cg tom ikkun hare tjent til at sirtte
Spandtng cg Splid intellem etatens Borgere. a. c
»tore derfor ogsaa det Haab, at Regjeringcn
ikke vil lade sig skrtrmme
negle EnkcltcS

as

kkraal cg

tf c

Skrig i Bladene.
ti

i l 1

øntbtlucy
fra ben katbolfke Pr.rst Johanne« Nonge tit den kathcljkc Biskop i Trier, Hr. Arnoldi, Ehnstt Kjoricl

angaacnde.

end
gjor i Tydffland fer Oicblikket niere vpfigl
Brev, sent Prastcn Rcnge har sendt Bispen i Trier
eg sent lat'c« t Tusinde cg atter Tusind c Slftrrk med den
siersie Ferbavselse, Harme, Gl.rdc cg Overraskelse as Katbclifcr eg Preicsiantcr, all sent det stemmer eller ilkc
stemmer cvercen« turd de ferskjcllige Partiers Anstnelfcr
cg Interesser. Rcnge tilretteviser Bispen fer han« papiNiste og asgndisie Basen med mandig, luthcrst Alver cg

»ntct

det

ham fer det 1 9de »århundrede«
vil
Brev
ventelig ikke vare uden Felgcr
Rouges
cg turde maaflce virke i Tydstlandv kathelste Dele sent en

Frimedighed

Tejzcl.

eg erklarer

henkastet Brandfakkel, paa en Tid, da det romerske Papisters evcralt verder mcer eg meer anmassende, cg sent Felge
Heras ogsaa stedse byrdefuldere eg forhadt hc« alle Oplyste.
Birkningcn spore« egsaa allerede i Dlesicn, hver Rouge
lever cg hvor, hvad der er det Markcligste, mange Geistlige billige hand Fremfærd. Rcnge var tidligere Kaplan
i en lille Stad, Ottmachcw, hver han, strive« fra Breslav,

O xlosuing paa Billedgaadrn i Rr. K8:
þÿ Troikke Tin egen Stygge- »» ben end riser

Dig sier!"

.Handclscftorrctninqor.
Alicna. d. N. Rev.

Jtag vare Nit Sitr. fteri Hernkrag paa Markedet,
Paa Grund
hrerat INN2 tclgte« og 192 forblev« utclgtc.
at' rigelig Tildrivt gik Handelen ringere end i forrige Uge,
og Prtt'cn pr. 10« 9 rar '/, tf ringere.
Lenten, d. s. Rev.
Handelen med Hvede gaacr iravenr, Brg Heides heiere,
tcrr.
og Benner sogeo til stigende Priser. Havre gaaer
med kn« langsomt.
Tde. i Keur.): -vrede
G,cniiemsnil«pris«rnc <pr.
13 /« /3 þÿ
Byg II s- 6 /J þÿ
1« £ IU /il þÿ
Rug
þÿ
I
I
8
Etter
2,J.
8
/l
p
Havre

Middelalderen« LanShcrrer. Tet andet Svstem bar
i
Kongen« Sen, Hertugen afAumalc. indsert Previndsen
de franste
komme
Deel).
her
iden
eftlige
Kenstantinch
Orrtzbeder i unitttclbar Forbindelse med te« indsette Alover
mut, fraliste Officerer lede Bestyrelsen og vaage
Retepleten. Tet sidste System har baaret de fortrinligste
Frugter, Previndsen Kenstantinch er rolig cg lrkketig cg
har i Aar betalt 3 Millioner Skatter. Almuen er tilfred«
under de« retsindig« franste Bestyrelse, font den foretraklet sor de fornemme Jndfedtc« reverstc og uretsardige

som

Hamborg, d. 12. ?!cv.
Med Hvedr gaaer Handelen stel, dog bolter Pttsin
Bvg soges ligesig fast. Rng ,'ogev mere cg er stegen:
lede«. Med Etter eg Benner kun Ude« Handel; af Havre
er nck paa Vlarkedei, men saa Kjcbere.
S mor. Hvad ter as fiim Holst. Vore« i denne Uge
kem til Marked, fandt Kjebere; med alle andre Sener er
det derimod stavere, eg Ian kun afsattes i Sniaaparticr lit
nedsatte Priser. Ord. Smor finder slet ingen Sogning,
ca bliver bet saalebcs ved. ntaa Prisen endnu talte mer«.
2de i Keur.): Hvede
Gjennemsnitdpriserne tpr.
þÿ
Bvg 7 P 12 /J. þÿ
9 H 2 /'. þÿ
11 ) 12
Rug
þÿ
17 si 2
10
þÿ«/3.
Etter
RapS
si
Havre l / 18,3.
þÿ
Smor: Holst. Scnimcr eg LEvrct 30 13 1»£, angJ, haberlersk cg stcnsb. þÿ29 32
ler cg fiesvtgfk þÿ33 30
crd. jydft 21-28 ?.

Herredomme.

Den russiske KelNotitser fra Udlandet. þÿ
þÿ
Man
stunde angribes meer cg meer af Brystsvaghed.
komme
»tand
ril
Givierntaal
at
et
om,
atter
start
ymter
mellem den aldste russiske Priudsccse, Storfyrstinde Olga,
Ten franste
cg den engclste Prtndv as Cambridge.
England serzjavc« bestiabt
Kong« har under sit Bcsez i þÿ
I Berlin have indfundet
sja stt at styrte denne Plan.
sig 12 Jesuiter, cg Staden er i Angst over diose farlige
Fcr le« siden meldte .Kclni'che Jeitung", at
Apostle. þÿ
Sluespildirckier Ticy fra Kenigcbcrg var bleven kaldet til
>K jobenbavn, d 9. Ror.
Bcrlni fcr at indtråd« i Ministeriet. Bladet« Redakter,
þÿ GiennemtnilSpriferne (pr. Tde iKcttr.): Hvede
under
Tiltale.
blevcu
sat
er
herser
þÿ
Hr. I. Tumcnt,
Bvg .'rådet 6 II l
8 si 2 ,J. þÿ
Rug 7 si 3 fi. þÿ
\ Baicl have Skrerbermcsterne bcfluttet, ikke at tillade nc»
l si 11
þÿ
2
3
Oradcl
Havre
1.
si
i
3
Byg
c»d
Byen-,
Mester«
dc«
flere
gen Svend at Arbejde
true
230 Svende have nu forsamlet sig paa Herberget cg
osiiiti
2 nt pr. Fdg. 23 si 12/3 til 28 si l þÿ/3.
med at forlade Byen paa een Gang, hvid denne Bestemmelse
þÿ
a
Brande
/3
8
si
Favn
T
pr.
si
þÿ
er
,i.
an.
Main
7",
Gcthe«
pr.
I Frankfurt
ilfe tage« tilbage.
Sebiran.
Ir ,» C5Statr, forfardiget as den trdste Billedhugger
har
thaier, heitidelig blev ashvllet. Bed denne LciUghed nanFlensborg, d. 12. Rev.
en Mangde fremmede Haandvarkdsvende opfort fig
Gjennentt'niibpriserne tpr. Tbc i Keur.) : Hvcbe
cg ere; scm Felge heraf,
standigt navnlig »icd Tanicrne,
si 8/3.
Bvg '.'rådet O þÿ
þÿ/3.
S si 11 /.:. þÿ
R»g 7 / lþÿ
blevne idonite deel« korporlig deel« Fangseldstraf paa flere
K si 3 /3.
Bcgþÿ
Oradct O si
Havre
med lesutnst
/3.
Bvg
þÿ
Ovrighcdcrne
have
Picmont
þÿ
I
Uger.
þÿ
ro 10 si 12
Erter 7 si 10/3.
b
Her,
Te
/-.
dervarcnde
Paldcnser.
dc
hoebe
at
soriolge
begyndt
Straugbed
Rap« » si » sil.
/3. þÿ
cg Crhvergamle Fcrbnd nicd Opfcretsc as deBcdehiis«
Grand
dent
»dentcr
a»v>,tc
af
Icrttiendcminc
vels«
þÿ
Haderslev, d. 8. Nev.
Paa
fer overholdes atter paa det Ubarmhjenigftt.
(pr. Tde i Keur.): Hvede
Gennemsnitspriserne
i Cft., meldes fra Italien, er
cn af tc sidste
þÿ
þÿ
O si
Byg 3 si /3. þÿ
/3
et
Rug
/3.
i
Todkana
si
Slct
faldet
Storhertugen«
af
fra Taget

- - -

er'

-

ved Frisind cg Humanitet mod Anderledestankende erhvervede sig Indbyggerne« Kjarlighed, men tillige paadrcg sig
det erkekathclste Parties Had i den Grad, at han blev
afsat fra sit Embede. Fortiden lever han i Qvcrflcsien,
er
hvor han ern-rcr sig ved Information, ester Andre han
Han«
Prast.
dervarende
cn
prctcstantist
Huuslarer hcS
Brev til Bit'pen i Trier Ivder saatedes:
Faþÿ Hvadder en Tidlang har klinget fcr vort Tre

scm

Biskop Arnoldi af Trier har ndhangt
bel, scm Tigt:
et Kladningdstvkke, Kristi Kjortel kaldet, til Dyrkelse cg
19.
religic« Bcstnelse, I have allerede hort det, det videAardel
Mand,
I
hundrede« Kristne, I vide det, tydste
ilkc
ikke
er
det
Fabel,
tydste Folke- dg RcligicnSlarere,
Digt, det er Birkelighed cg Sandhed. Thi iselgc de seneste Beretninger have allerede sent Gange hundredetusinde
Mennesker valfartet til denne Relikvi, cg daglig sirontme
andre Tusinder derhen, isirr tfterat bemeldte Kladning«stykke har helbredet Svge cg gjcrt linder. Efterretningen
hercm tr.vnger gjennent alle Nationer« Lande, cg i Frankhavde Kristi sande Kjortel',
rig have Geistlige þÿpaast»aet: De
ten i Trier var nagl.'" Sandelig, her finder de Ord
Anvendelse: þÿ Hvoscm cver visse Ting ikle taber Fcrstanden, har ingen at tabe." Fem Gange hundredetusinde
Mennesker, sem Gange hundredetusinde forstandige Tydsicrc
at

- - -

. -

-

-

ere allerede ilede til el Kladning«,lykke i Trier, scr at til
bede eller al see samme ! Te fleste af tisse Tusinder ere
as be lavere Folkeklasser, deSudcn i stor Armod, nedtrykkede, uvidende, afstumpede, overtroiske cg titdcclS vanaricd«, cg nn flaacnde sig le« fra Dyrkningen af dcrcS Mar-

ker, unddragende sig dcrc« Haandleringer, Omsorgen scr
dere« huuSlig« Basen, Opdragelsen as dere« Bern, sor al
reisc til Trier til en AfgudSfest, til et »vårdigt Tkucipil,
som det romerske Hierarki lader epsore. Ja, en At'gudSfest er det, ihi mange Tusinde at den lettroende Mangde
forlede« til at tilvende et Kladninzssivkke, et Bark, gjort
af Menneskehandel, de Folelser cg ten ærefrygt, som ri
alerte stolte Gud. Og hvilke skadelige Feiger hare disse
Valfarter? T »sinde af Valfarer,,- tilsatte deres saa Penge
paa Reisen cg til del Offer, som dc yde den bellige 5(jcrtel, det er Geistligheden, med Tab sammenskrabe de dem,
eller tigge dent, for efter Hjemkomsten at sulte, at trange
eller at sygne af Reisen« Anstrangetser. Ere disse ydre
Skadeligheder allerede store, meget store, saa ere dc tueralske endnu langt storre. Bille ilkc mange, som ved Reiseoinkostninger ere geraadedc i Forlegenhed, sogc paa uretmasig Maade at holde sig skadeslose? Mange Koner cg
Jomfruer tabe deres Hjerte« Reenhed, Kvdskhed, det gode
Rygte, forstyrre derved dere« Familie« Fred og Lykke. Og

-

i U 8 fil. þÿ
H-vr«þÿ
Boghvede 5 |( 4 fil. þÿ
RapS Jfi
/« H»fr« 10 K t (i. þÿ
Kartofler 1 Jl 8 fil.
S mer
Flest, Mønt prLiS« « l « fil & 2 p 8 þÿfii.
i ''t Ttr. 5 n S'/, fil p». U- tttto i
Tdr. a S U,
titte i AviiS I'1, j ( fil, A5g pr. Snees 7 fil.

-

Offenliqp

<rnv-Monun«enter.

1l»d«tezncde

sig
Slags Mcnnmenter af Marmor, Granit og Santsieen med tilhorende Pilledbuggkr-Ardeite. Endeel af disse Arbeider staac serrdige i mit Pcrrksted. Saavel der fra

AcPjcitbtnjorclfVr.

Deel store Eze- cg Bogetra«. brcras en stor Deel
er tjenlig til SkibStonnn« og Molleayl«, samt til
Hjulmager- og Botk.rarbeite m. v.. drittel derved
bekjendtgjoreS for Lvstdavende.
Thyrstrnp Herretefcgtie, t. 14. Ror. 184 4.
Thomsen.

fra

ethvert billigt Ouste.
Haderslev, d. 12. Rorbr.

boende hoS Hr. Paul Wind
i Rorregateu.

(?ft«fcm ten rordenraermde BoelSmand, Han S Pe.
tersen Moller i Ztolbroe, har solgt cg crerladt
sil i Siclbree beliggende Boel, ndgjorente 42 Tonder å4 .« Skjepx« ester Ouaniiieien, eg 33 Ton2 tjep per ester Boniteten, til BoelSmand
der ti
Andrea? Hansen Eldolm sammesteds, derved dar
sorpliatet sig, at vare Kjoberni ansvarlig fer al Til-

som imod denne Handel og Orerlatelse for demmelig paa Boel« drilende Gjeld eller andre Ferdringcr og Paastande, som kunne gjoreS, eg nu i denne
Anledning lltstaedelsen as et satvanligt Proelam er
bleven scr Retten forlangt. saa indtaltes cg paalaggeS derved paa RettenS Vegne (med Undtagelse as
te pretoeellerttt kreditorer) Alle cg Enbr«, som
maatlc formene at dave nogensomdelst paa det cm-

2teffen».

e as

Private Avertissementer.
mine Knuder, som restere dcS mig ser

Parer
erdcldt for l '/ Aar siden cg langer, anmoteS her«
ved paa det Pcnstadcligste om, inden l. Fedr. »astc
stlar at klarere saadanne Poster, da jeg ellerS, nte
as Stand til at give lanzere Henstand, seer mig,
stjontt imod min Pitlie, notsaget til, fra bemeldte
Tid as al lade samme inddrive red Rettens Midler.
I. P. Andersen.

Haderslev,

cg andel Piltt.

Haderslev

med

d. la. Novbr. 1844.

Vilhelm Andersen

heg

kjoler alle

ZlagS VildtFind,

saasom Hare,

Rave, Maar, Ilter, Otter cg Kattestind

:e.

Vilhelm Andersen
paa Klingbjerget.

ved GamMik, as mig beboede,
ftjjljj melthing er at erholtc tilleic eller tilkjobs til
/( vl4 nastkcmmnttc Paaste.
Te hrrpaa Refleklercute behage snarest muligt al demente sig til mig.
0. Sorrufen.

(så Dreng, helst fra Landet, der har Lvst lil at
larc Snetkerprofessionen, kan strap eller til Paaste
blive aniagni i Larc HoS

Vogelius,

Snedkermester i GaaSkjargatcu
i Haterslev.

Loftvarclfe, 3 Kjelderasdeling«, Paskchnut, Haveeg den dalve Deel as Haven, er til Paaste
naffe Aar at erholte til Leie. H«paa Reflectneitde

ville

behageligst henvende

dem til

Petersen, Advocat.

oq
og

as

aandclige Sanqc,
udgivne

P. A. Fenger,

Scgneprast til Slotsbjergby og Slndstrnp Menigbeder.
!a Pastor FcngerS Udgave as KingoS Psalmcr
allerede lang, dar varet udsolgt eg dypxig eftersporges, er der steet Aftale med Udgiveren om et nyt Oplag af Ovennaevute Skrift.
Dm Deeliagelse, Psalmesagen i ver Tit bar
rundet, vil vist bidrage til at denne Samling ar alle
Kingos egne Psalm« og aantelige Sange ril sinde
velvillig Modtagelse i Publikum. I den Kingoste
Psalmedog, som i mere end 1 00 Aar har varet
Danmarks eneste anordnede Kirkepsalmebog, og som
endnu paa mange Slet« er i Brug, ere
Psalm« blandede men Andres, og mange

KingoS

as

danS

Psalm« og Sange, som sindes trykte paa andre
Steder, ere her samlede, saa man saa« paa nigang et Overblik over alle rer ypperste altre PsalmetigtcrS, vor AsaphS Sange. Ogsaa som Opbvggelsesbeg, navnlig med Hensyn til hans ur'orglignelige Morgen- cg Ai'lensnk og Psalm«, der ere saa
inddeldsrige, at man aldrig tralles red deres Brug,

Samling vist rare kjarkemmen, og for at
kan bestemmes, indbydes derved
Storrelse
Oplagets
til Substripticn.

vil denne

mi er stvtlct sra Raffet hen i Storegade« i
Smedemester R. Jensens Huns, telte tillader jeg mig
derved at bekjentlgjore. med Zilsoientc, at jeg tillige
der bar anlagt et Farveri, hvor alle Sorter Tci og
Garn kunne farves. Ogsaa modtages Zoi til Stamp-

A> jeg

mug.

DeSnteu modtager jeg Uld til Spindniiig paa
Mastin« for li til 7 /i Pundet, og hvis Garnet

tillige stal farves, 1 fii billiger pr. Pund. Ogsaa
medtager jeg Uld scr deraf paa Forlangende at forsartige Dvffel, Kalmuk, Keathing eller andet Toi
til saa billige Priser som muligt.
F. Dahrendorff,

Bogen bliver trvkl omtrent som 3die Oplag as
Pastor HolniS Udgave af Brorsons Psalm« cg
paa godt Papir, cg overlades S ubskrebenterne
bastet scr 3 Mark eller indbunden I Rbt. Begladeprisen vil blive hoicre. Paa Trykningen
ril snarest muligt blive begyndt. Paalegncte Plan«
bedes sendte til vore
eller til ten

Eommissicnar«

i

Previndsnne

Ztlahlske Boqhandel,

Slcrc Kjobmagergatc stir. 4 i Kjobenhavn.
Rcdakler og

Udgiver: Pet. Ehr Koeh

Klatesabrikani.

tog have havt mange!)? at Tyrkelsen af Billeder og
Relikvier er hedenst, cg al Fatrene i de forste Aarhuntreder derfor spottede at Hetningcm«? Saaledes hedder
det f. Er. (stiv. in-t. II, c. 2): Billeder fluld« dog, hvis de

ser tilbed« Manussene, «f hvem de ere gjorte, eg
ikke omvendt (»«: iiilelligunt homilies ineplissiini, qnoil
»i gcntirc »iniuliu'ra et muveri p»!>»ent, aduratura ho
ininein fuissent a quo unit expolita.) Endelig, vced
at den
Te ikke þÿ
som Bisp maa Te ogsaa »ide dette þÿ
sunde, kraftige Aand hos det tydste Folk forst i det 13. eg
lt. Aarhundrede ved Korstogene nedlod sig til Dyrkelsen
as Relikvier, cslerai man ved allchaande Fabler cg Mirakel-

havde Liv,

historier, hentet sra Osterlandei, havde fordunklet HoS samme

.'

den hele Jdee, som den kristelige Religion giver om Gud
hvilke desuden svave tunge cg morke nok over vore HoveSeer Te, Vistcp Arnoldi as Trier, dette vced Te, cg
en
er
Mand
denne
latiere
Biskop,
endnu
sammen,
der,
bedre, end jeg kan sige det. De kjendcr ogsaa
sandsynlig
en lvdst Bistep, det er Vistop Arnoldi i Trier.
Vistcp
de Felger, som Afgudsdyrkelsen af Relikvierne samt OverArnoldi i Trier, jeg vender mig lerfor til Tein cg optroen overhoved har havt for os, nantliz Tydstlands »ånfordrer Tein i .Krast af mit Embede eg Kald
eg ydre Traldom, cg endda udstiller Te Deres Radelige
i
Ravn,
kom
lvdst Felkelarer cg Kristenhedens
Prersi,
likvi til cffcnlig Dyrkelse ! Dog hvis De maastee ikke
i den tvdste Nations Navn, i FolkelarerneS Navn, til
vidste alt dette, naar de blot havde Kristenhedens Held
at standse det »kristelige Skuespil med Udstillingen af
for Oie ved Udstillingen af den trierste Relikvi: saa har
den hellige Kjortel, al unddrage bemeldte .KladningSstvkke
Te derved dog ladt en dobbelt Brede paa dereS Samden
end
at
gjcrc Forargelsen storre
Offenlighcdcn og ilke
Tein. For det
vittighed, for hviken Te ikke kunne
som Visp maa Te
allerede er! þÿ
Thi ve ed Te ikke þÿ
at
er
del
hvis det bcþÿ
Te,
Tein,
as
utilgiveligt
itke
Forste
efterlod
at den kristelige Religion? Stifter
vide det
vidste KladningSstykke virkelig besidder nogen Helbrede!Sine sin Kjole men sin Aanl ? Hand Kjole, Vistcp Arfer den lidende Mainefeskraft, har tilbageholdt
noldi as Trier, tilhorer hans Vedlcr! Vced Te ikke þÿ
þÿ
1844. For del Andet er det »tilgiveAarei
indtil
at
larte:
stchcd
det
vide
þÿ
Gud
Ehristns
Te
maa
som Vi>'p
tilbeder ham, stal tilbede han, i
ligt, al De tager Offerpenge af de hundredetusinder Piler en Aand, cg hvo
Eller er det ilke utilgiveligt, at De som Bisp
kan
ikke
overalt
lcgrime.
han
tilbedes,
just
Aand og Sandhed"? og
tagcrPcngc af vort Folko hungrende Armod? Isår daTe for
alene i Templet i Jerusalem, paa vjerget Gartzin, eller
þÿ
nogle Uger siden havde scct, at Neden har drevet Hun«
som
i Trier ved den hellige Kjoncl. Bccd Te ikke
Lad Tern
þÿ
dredcr til Opror og en fortvivlet Trd?
forbyat
det
udtrykkelig
vide
Evangeliet
De
maa
Disp
Tillob«
ikke
de
Relikvi'.'
at
af
af
og
stnffe
Forresten
Hundredetusinde,
der Tilbedelsen af ethvert Billede, enhver
de
tro«
at
medens
De
Tydste,
af
de
hverken
i
Aarhundreder
»hundredetusinde
mig,
forste
i
cg
Kristne Apesteltiden
drevne af bandende Ivers?), ile til Trier, ere Millioner
taalte et Billede eller Relikvi i deres Kirker (de kunde

som

rense

samme

som

i Slot-

stue :e.,

samlede

paa Klinzbjerget.

d. 1. Rev. 1844.

endelig aatncS ved dctie aldeles ukristelige Skuespil baade
Port eg Tor for Overtroen, Skinhelligheden, Fanatismen eg hvad hermed staaer i Forbindelse, Hang til Lasier. Telt« er den Velsignelse, som Udstillingen af den
hellige Kjortel udbreder, em hvilken det serresten er ganske
lizegvtdigl, cm den er agt eller uagt. Og den Mand,
som ossenlig har udstillet len« KladningSstvkke, et Vark af
Mennestehander, til Tvrkelse eg Skne, som har vildledt
den lettroende, uvidende eller lidende MangdeS religiese
Fclelter, son, derved har ydet Overtroen cg Lastrardighelen vist-nt, son, har fralokket det fattige, hungrige Folk
Gold cg Penge, som har givet den tvdste Nation til PriiS
for de andre Nationers Spot, eg font drager Tordenskyerne,

sig for hele Pinterni

Huns

i mit

som »stede Fru Generalsnperiiitendentinde Adl«
har dart i Leie, bestaaende as 3 tapetserede Stu«
og Sal i ren Forbindelse, med K jokke«, Pigestue,

Liinqos Pfalmor

Skarer \ ogsaa kan crhclteS AzerhruS, Vildånder

tale,

talte Perl re.ilit, r drilende Krav eller Fordring ved
Tab af Udelukkelse og evig Tansbed at melde sig teSangaaende ingen >2 llgerS Forlod, fra dette ProelamS sidste Pekjenttajcrelse as regnet, i Artiiariat«
dersteds, der at scrrrii'e te til tereS Fordringers Hjemmel tjenlige Originaldormnent«, al lade Gjenparter
teras titdage, eg at destikke, saafremt de ikke dorc til
Herredet, ten sornodne Proeurater.
Rcrdcrg, i HerredSfozdiet d. 8. Rcrdr. >844.

anbefaler

Beboelscsleilistheder

gaden,

MK .li. n xg"-

1844.

H P Iorqensen,

Uiiderleznede

Prvclam.

med alle

som Omegnen har jeg davt mange Bestillinzer til Udsorrlse, og selv til Norge bar jeg sendt
te hos mig bestilt Monument. Fra min Side stal
jeg gjore Alt, dvad ter er mig muligt, for at cpsplle
Pyen

Lovndagen den 23. Ror. t. A.. oni Fcrinittazen
Kl. 1U, lader Gaardeier Riels Dahlmann i
Bi«t red offentlig Aiirticn frcru'arle i fin 2fcv ni

anbefaler

Harme over TeDenne
Skuespil.
Harme
sindes ilke hos
»vandige
een eller en anden Stand, hos telt« eller hiim Parti alene;
men hos alle Stander, ja endog ho» den kathelstc Prasiestand. Derfor vil Tommen indhentie Dem for Te
formoder. Allerede griber Histcriestrivercn sin Griffel cg
overgiver TereS Navn, Arnoldi, til Nu- eg Efterverdens
Foragt, cg betegner Tein som del tllde AarhmtdredeS Tcycl !
Men I, mine tvdste Medborgere, om I boe Trier nar eler fjern, anvend Alt, at der ilke langer« skeer det tydste Navn
I have Kjobstad Reprasentanter,
nogen Forsiiiadclse.
Scgne-Forstanderc, KrctS- og Landsiandcr, velan, virk
formedelst dem. Seger Enhver efter Evne cg endelig
en Gang med Bestemthed at mede cg stoppe det romerste
Hirarkics tyranniske Magt. Thi ikke alene i Trier drives
det moderne Asiatskram, I vide det jo, at der i Osien
og Vesten, Syden cg Norden indsamles RosenlrandS-,
Messe-, Aflads-, Begravelses- og andre Penge, cg Aandens Nat tager stedse mere overhaand. Gaaer Alle, Kaibcliter cg Protestanter, til Barket, det gjalder vor ?Ere, vor
Frihed, vor Lykke. Fortorn« ilte Eders Fadrcs Aand«,
fem nedbrete Kapitclet, idet I taaler Engelsborg i Tydstmed mig cpsyldte af dvb Gru cg biller
red

-

Lader ikke en »hnsi'S, Hunens, Luthers Lavrbarkrandse bcstjannneS. Laaner Eders Tanker Ord cg Eders
Billie Taad. Og endelig Eder, mine EuibcdSbrodre, I,
som ville og strabe efter Eders Menigheders Vel, Eders
tydste Nations A5re, Frihed cg Lykke, tierJ ikke langer,
thi I forsynde Eder mod Religionen, mod Fadrclandct,
mod EderS Kald, hvis I tove langer, i Gjerningen at
vise Eders bedre OvcrbeviiSning. Allerede har jeg talt et
andet Ord lil Eder, derfor denne Gang kun disse saa Linier. Viser Eder som sande Disciple as Ham, som har
offrct Alt for Sandhed, Lyset og Friheden', viser I, »kJ
har arvet HanS Aand og ikke hans Kjole. Lanrahiitte (i
Slesicn), d. 1. Okt. 184 4. Johannes Rouge, katholst

land.

Prast."

med Brevposten overalt i Kongeriget
Denne Tidende udkommer S Gange cm Ugen, hver Onsdag- eg Leverdag-Aften, eg forsendes, ifolge kongelig allernaedigst Tilladelse,
er I Rbd. Selv scr hvert Fjerdiugaar.
i
alle
i
Prisen
Postkontorer
»haderslev.
kongelige
kan
Udgiveren
hele
samt
paa
HoS
Riget
bestilles
og
Herlugdoinmcrnc,
»haderslev. þÿ
Trykt hos Udgiveren.

oz,

