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AGS -TELEGRAFEN.
IjMs-, Vandrls yAnmiitrblait.

Redigeret af
l'dgaaer daglig, Søndag indbefattet, til en Abonnementspris af 10 Sk. ugentlig,

C.V. Rimestad,
i ML 10 Sk. niaanedlig, 7 Mk. 8 Sk. kvartali!« i Provindøerne med TilUeg af Poxigeb>r.

Tirsdag-en den 5« Nepteinlier«Jtf 241. Annoncer optages a 3 Sk. pr. Petitlinie.

tøenoisiimger. Ved en Diner, som det engelste Admiralitet gav
for de franste Ossieerer, udtalte den første Ad
miralitetSlvrd, Hertugen af Sommerset, sig paa
følgende Maade: þÿ ��J�e�gglæder mig øver disse
internationale Besøg, fordi jeg foler, hvor gavn-
lig det er, at begge Flaaders Ossieerer komme
sammen; naar de senere træffes sammen i en
eller anden Del af Verden, ville de med Til-
fredshed kunne se tilbage paa bereS Besøg i
Cberbourg og Portsmouth, hvorved forhaabettt
lig de venskabelige Følelser, der sindes mellem
begge Regjeringer og Nationer, ville blive de

styrkede." Af ben fratttke Marineminister,
EhaSseloup tfaubat , blev der ytret: þÿ ��D�e�ter

lykkelige Dage , paa hvilke engelste og franste
Ossieerer have Leiligbed til at lære at kjcnbe
og agte hinanden. Vi vise hinanden alle de

Fremflridt , som vore Flaader have gjort , og
holde Intet hemmelig, der kan tjene til at frem
kalde nye Fremskridt. Vi have tilsammen kun
net undersøge de Pantserbygninger, som neppe
den dristigste Fantasi vovede at drømme om
for et Par Aar siden; vi have teet disse Kri-
grnS og Odelæggelsens Redstaber , for hvilke
Aanben ligesom forfærdes, og fristes til at drage
den til Regnstab, der har stadt dem. Det er
imidlertid en Beroligelse , at Anvendelsen af
disse ødelæggende Midler Dag for Dag bliver
ljeidnere, og at hos civiliserede Nationer Styr-
ken bestaaer i Maabeholb, bet »il sige, Agtelse
or Retten."

Breve fra New-Aort af 10de August give
Udsigt til, at Ex - Præsidenten i de konso-
dererede Stater, Jefferson Davis, vil faa
Tilladelse til at forlade tfandet. En Artikel i
New-Wk Herald« , der udtaler Præsident

JobnsonS Anskuelser, bar svigende Bemærk
ninger herom: þÿ ��N�a�a�ren saadan MandS tføde-
bane ender paa Skafottet, ville høns Beundrere
ige, at han har fuldendt sit Liv som enMar-

tyr, men gaaer han bort fra Skuepladsen un-
der ni saa ligegyldig Stemning , at Ingen ret
veed, hvorledes han forsvandt, eller hvor han
blev as, t'aa vil Efterverdenen altid anie hans
Foretagende for et jammerligt Projekt. Dette
er den rette Straf for den nu fuldkommen ude
tydelige tfeder af bet undertrykte Opror. tfad

ham gaa sin Vei, og han vil da for bestandig
vrsvinde eller kun komme frem for at blive til

Latter ; han kan ingen Skade gjøre , og ved at

straffe ham vilde man kun hædre banS Løbe-
bane."

Ctatsraat Jaftes Kl. 8 agtede ff.
Maj. Kongen at afholde StatSraad.

'

Ufna'tMtrlfc. Under 30te f. M. er Ewm
jnris C. Nielsen allcm. bestikket tit Proku
rator ved Underretterne i Sjællands Stift.

Drtenskekorationer. Under 28de f
M.; har det allern. behaget Hs. Maj. Kongen
at udnævne til Storkors af Danebroge: Gc
neralmasttr Greig i Hs. Maj. Leiferen af Rus
lands Suite, Tjenstgjorende hos Hs. keiferl.
Højhed Storfyrst Konstantin, og Kontreadmiral
I- Likhatcdof i Hs. Maj. Kejseren af Rus-
lands suite, Generalstabschef hos Hs. keiferl
Høibed Storfnrst Evnstantin : til Kommandører
af Danebroge: Kaptain af 1ste Rang Brum-
mer, Edef for Paiilferfregatten þÿ ��S�e�v�a�s�t�o�p�o�l�"�:
Kaptain af 1ste Rang Butakoff, Edef for
Fregatten þÿ ��G�e�n�e�r�a�l�-�A�d�m�i�r�a�l�"; Kapt. af 1ste
Rang Bajénoff, Ebef for Dampfregatt.n
þÿ ��R�u�r�i�k�"�,Hs. keiferl. Hoihed Størfyrst Evn
staiitins Fiagflib; Kaptainiøitnant Kopytoff
Cbef for Fregatten þÿ ��P�e�r�e�S�v�e�t�"�;til Ritdere a
Danebroge: Adjudanterne boS Hs. keiferl. Hsi
bed Storfnrst Evnstantin: Ritmester Kiréeff
Kaptainløitnant N Kaznakotf og Kavalleri-
løitnant, Baron A. Ram fan: endvidere Kap
tainløitnant tf. Zegersct'bld. Søløitnant Se-
metcbine, Søløitnant Sele nav, Tjenst
gjørende ho« Hs. keiferl. Højhed Storfnrst
Konstantin Konsiantinowited, og Kammerjunker
Mick i ew i c;, Sekretær hos Hs keiferl. Høihed
Storfnrst Konstantin.
þÿ �Under 30te f. M. tre Kasserer ved Na-

tionalbanken i Kjøbenhavn JustiiSraab P. B.
Gruse og Hovebbogholder ved samme, Inuits
raad tf. C. Schou allernaadigst udnævnte til
Riddere af Danebroge.þÿ �Under f. D. er hidtilværende kgl. dans
Konsul i Marseille H. HoSkjær allernaadigst
udnævnt til Ridder af Danebroge.

Hæderstegn. Under 30« f. M. er
tfægdSmand i Dal , Grindsted Sogn i Ribe
Amt, R. khr. Nielsen, benaadet med Dane
brogSmændencS Hæderstegn.

Bestalling. Under 3(>te f. M. er det
allern. bifaldet, at der gives KrydStoidassistent
H. I Thuesen allerhøiefle Bestalling som
Toldassistent.

Slesvigernes Besog. I Søndags Aflc«
besøgte en Mængde af Slesvigerne Tivoli, navn
lig esterat Forestillingen i Kasino var forbi,
ligesom ogsaa Aihambra kunde glæde sig red
Besøg af mange af dem. Flere Private havde
i Forening arrangeret Smaafefter for deres
Gjæfter, og i Studenterforeningen var der sam
let et ikke ringe Antal, som tilbragte Aftenen
til langt ud paa Ratten med alvorlig og mun
ter Tale samt Afsyngelsen af fædrelandfle Sange.
Det Samme vor Tilfældet paa Regensen og
Borcbs Kollegium.

Blandt de Foreninger, som have givet deres
Gjæfter en smuk Modtagelse, stnlle vi foruden
de igaar omtalte nævne Klubben þÿ ��D�e�nbe-
tandig borgerlige Forening", som i

tførbagS AftcS modtog 27 Gjæfter i dens fest-
ligt oplyste Lokale þÿ ��S�t�o�r�eRavnsborg" paa
Nørrebro, hvor Foreningens Formand bob dem
Velkommen, og hvor der var anrettet el Aftens-
maaltid for dem. - I Søndags Middags Kl. 1
varen stor Del af Foreningens Medlemmer sam
et med Gjæsterne til et Festmaaltid i For-

eningenS smykkede Batsal, hvor der vor anbragt
følgende Indskrift:

Zttlkcmiren did fn Llesdige Land.
Xu diare daa»dt delrcrnglc Brrdee.
51 tee Xig atter fil som Mand,
Du er i Hzcmmet del din Mcdcr.

Her herskede der en livlig Stemning , og
Skaaler udbragtes for Kongen, Slesvigerne,
bet rette Kjobenhavneri, be slesvigske Da-
mer , det unge Slesvig ofv. En gammel
Slesviger takkede dybt bevæget og med taare-
kvalt Stemme for Skaalen for Slesvigerne, og
en Gaardniand fra Broager udbragte en Skaal
for Danebroge, þÿ ��s�o�mvi nu maa gjemnie i vore
Kister, og kun engang imellem tage frem inde
t Huset for at fryde vort Lic ved Synet deraf".
Ester Maaltidet fjerte Gjæsterne med Foreningens
Medlemmer i en lang Vognrække ad Strand-
veten til Klampenborg, og derfra til Kasino.
I tførbag« AfteS drog Sangforeningen þÿ ��A�r�i�o�n�"

omkring og afsang fædrelandfle Sange udenfor
flere Foreningslokaler, bvvr ber boede et større
Antal slesvigske Gjæfter, hvilke ret glædede sig
over denne smukke Tanke.

Kjøbenhavns Politi har i disse Dage ud-
foldet en stor Virksomhed , saaledes i LordagS
AfteS, da Komiteen havde en virksom Hjælp af

>H»! til at ordne Gjæsterne paa de Vogne, der
skulde fore dem til deres LogiS. I Søndags
var der udsendt et Antal Jnspektivnsbetjente,
hvis Opgave det var al assistere de Slesvigere,som de bemærkede trængte til Vejledning heri
Byen. Disse Betjente viste cn ikke ringe Virk

houtorrt ir paa Osteride :t2. S, o. (i. I

Kj» benbavn. den Zeptdi
Deres Majcfterter Kongens og

Dronningens Mciscrnte i Fycn og
Zyllant fra ben 6te til den I8be September
1665 er ifølge þÿ ��B�.T." fastsat saalebeS:

Onsdag den 6te September. Kl. 6 Efterm.,
ro Gjentofte pr. Jernbane til Korsør og

umiddelbart derefter pr. Dampstid til Nyborg
Fjord, hvor der overnattes ombord.

Torsdag den Ide, Kl. 10 Form., stiges
iland i Nyborg: Kl. 12 Middag, fra Ny-'

org pr. Jernbane til Middelfart; efter et
kort Ophold der pr. Jernbane til Odense.

Fredag den 8de, i Odense.
Lørdag den 9de. Form., fra Odense over

rolleborg til Faa borg.
Søndag den 10de, Morgen, fra Faaborg

pr. Dampstid til Aarhuus.
Mandag den Ilte, fra Aarhuus pr. Jern-

bane til Randers og efter nogle Timers
Ophold der over Clausholm tilbage til Aar-
huns.

Tirsdag ben 12le, Efterm. , fra Aarhuus
til Silkeborg.

Onsdag den 13de, i Silkeborg og
Omegn.

Torsdag den 14de, Morgen, fra Silke
borg over gerning til Ringkjsbing.

Fredag ven 15de, i Ringkjsbing; Ind-
dæmningsarbeiderne i Omegnen befces.

Lørdag ben 16be, Morgen , fra Ringkjø-
ing til Holstebro.

Søndag ben 17de, Morgen, fra Holste
ro til Struer, derfra pr. Dampstid gjen-

nem Løgstørkanal til Aalborg.
Manbag den 18be, i Aalborg; den 19dc

om Morgenen til Sjælland.
Attticns. Ved ben offentlige Audiens

gaar Formiddags paa Christiansborg Slot
havde flere af de flesvigste Gjæfter Audiens bos
Hs. Maj. Kongen.

Rigsraatet holder ikke Møde idag.

Sammenligninger mellem penne det kjøben
hadnflc Politis Virksomhed og beccs bjemlige
Gcnsoariners , gav be gjentagne Gange deres
Følelser i denne Anledning tfust i Ord , som
just ttle vare til flire for GenSdarmerne.

Søndag Formiddag benyttedes af en stor
Mængde Slesvigere til igjen at vvetvære en
Gudstjeneste i deres Modcrsmaal , twillet de
faalænge bove maattet favne: især besøgte MangeVaitou Kirke, hvor Biskop Grundtvig præ
dikede.

Igaar Morges ltdiig strømmede atter Gjæsterne
med deres Værter fra den tidliae Morgen ud
til Samlingerne, indtil Toget til Roskilde skulde
gaa for sig , i hvilket den aldeles overvejende
Del af Gjæsterne deltog. De afgik derfra
tre lange Jernbanetog, som forlob Kjøbenhavns
Jernbanegaarb Kl. 10' «, lOVe og 10 . under
den forsamlede MeniteflemængdeS levende Hurra
roob, der besvaredes fra Jernbanevognene med
Hurraraab, Nationalsange og Visten med rode
og hvide Tørklæder, smaa Danebrvgsflag o. dsl
Umiddelbart før Atrenen blev ber meddelt
de Bortdragende el Par lelegrafifle Hilfrncr,som vare indløbne dertil, ben ene til Konsul
Amorsen fra ben flandinavifle Forening i Ham
borg, og den anden fra den roSkildste og den
slagelsefle Skytteforening, der havde havt en fel
flabelig Sammenkomst, hvorved der var ud
bragt et med begejstrede Hurraraab besvaret
Leve for de trofaste Slesvigere og for de fles
vigfle Kvinder.

Roskilde Bn bavde igaar iført sig sin bebite
Pynt i Anledning af Slesvigernes Besøg.
Næsten fra ethvert HnS, forbi hvilket Gjæsterne
passerede, vaiebe Danebroge, navnlig var dette
Tilfældet i den lange Ahlgade, over hvis Ind
gang »er var flanget en Guirlande af Grønt
ikke fa« Huse vare her ogsaa imnkkede med
Guirlander, med Haabets Symbol, smukt før
arbeibet af Blomster og Grønt, øg med Ind
flriptioner, som: þÿ ��V�e�l�k�o�m�m�e�ntro Slesvigere
o. L. - Hen imod Kl. 11 marsckerede Byens
Sangforening og Håndværkerforening med et
Musikkorps i Spidsen op foran Jernbanesiatio
nen, hvorfra nogle meget »tore Danebrogsfaner
vaiebe, og dannede Espalier foran denne. Efter
haanden samledes der en stor Menneskemængde
udenfor Stationen, indtil endelig Kl. 11!
bet serste Tog tinder Kanonsalut rullede ind til
Stationen. Med rungende Hurraraab besvarede
Slesvigerne Saluten, og med rungende Hurra
raad hilfedeS de as Roslilde Jndvaancre, da de
med Musikkorpset i Spidsen i Procession mur-
sckerede til Domkirken. Alle Vinduer i AM
gaben, hvorigjcnncm Toge! pae'crcdc, varc fulde
af Tamer, som kastede Blomster og Butetter
ncd til de Forbigaacnde og ved Visten med
Lommetørklæderne besvarede de talrige Hurraraab
fra Gjæsterne. Efter et meget lort Mellemrum
ankom de øvrige Gjæfter, som ligeledes ftrar
begav sig til Domkirken. Ved Indtrædelsen i

Kirlcn hilstes de steSvigste Gjæfter af Orgelets
brusende Zoner, der vedblev at lyde i smukke
Melodier under bele Besøget. Med stør Fore-
kømmenbed vistes Gjæsterne omkring i Kirken
af førfljellige Embedsmænd og Borgere fra
Roskilde, som beredvillig gav enbver Oplys-
ning, der ønskedes. De to Partier af Kirken,
om navnlig vare overfyldte af Gjæfter under

hele Besøget, vare .Christian den FjerdeøKapel,
dvør man beundrede de tv støre nye Væggemalerier
af Professor Marslrand: þÿ ��C�h�r�i�s�t�i�a�nafsiger
Dommen over Holger Rosenkrany" og þÿ ��C�d�r�i
'lian den Fjerde i Slaget paa Kolbergerbeide
1644," samt bet Kapel, bvori Frederik den 5n
vende« Kiste er opstillet. Rorende var det at
e, hvorledes næsten enbver «f de steSviafle Da

mer, som ester en stiltiende Overenskomst , gik
>en og lagde fin Buket paa den elstede Fnistes
liste, og end mere gribende var del at fe, hvor-

ledes Enkelte bemmetig bemægtigede sig Blade af
de paa Kisten benliggende Krandfe for at gjemme
dem som et Minde om Besøget ved Kong Frederiks
Kiste, tfangfomt og tavs passerede Mængden
gjennem Kapellet for dcrpaa at bese de øvrige
Partier as Kirken, og først Kl. 1 samledes man
atter udenfor Domkirken. I Procession og
med Rknsikkorpset i Spidsen marscberede derpaa
Herrer og Damer hen til Palaiet. I den
meget store Gaard var der dækket tolv tange
Borde, fra hvilke Forfriskninger i Skikkelse af
10,000 Stokker Smørrebrød, til hvilte de re-
pektive Husmødre i Røskilde hver havde givet
it Kontingent, fanit en stor Mænade Kager
sg fyldte Vinflasker tilvinkede de trætte Gjæfter,
om ikke lod Indbydelsen ubesvaret. Paa første

al i Hovedbygningen serveredes der for Da
merne. Midt for Facaden var der oprejst en
smuk Talerstol, bvvrfra Kammerraad Friis
som Medlem af Festtomileen kort efter Ind-
trædesten aabnede Talernes Række med at bnbe
Gjæsterne et hjerteligt Velkommen i Roskilde
JndvaanereS Ravn. En Slesviger fra
Aabenraa takkede for ben Velvillie, bvor

fomheb i benne Retning, og deres Hjælp blev med Gjæsterne vare blevne modtagne, og for
naturligvis modtagen med stor Taknemlighed, alle de gode Onfler, der bleve udtalte for dem.
Idet Slesvigerne ikke kunde undlade at anstille Det gjorde godt atter at føle sig blandt Brødre.

Det gjorde godt atter at vide sig i gamle Dan-
mark, for hvilket de danske Sønderjyders Hjerter
stog ligefaa varmt som dets egne Beboeres; bet
var for gamle Donmark, ban vilde opfordre til
at udbringe et Leve. Dette besvaredes med
rungende Hurraraab fra Mængden og med
Fanfarer. Efter denne Tale blev þÿ ��H�i�l�s�e�ntil
de fkeSvigfle Brødre ved Mødet i Roskilde den
4de September 1865" affungen og modlaget
med levende Bifald. Borgermesteren i RoS
kilde, Jnftilsraad Feddersen, besteg derpaa
Talerstolen. Da han nnltg var sammen med
de dyrebare slesvigske Mænd og Kvinder, tanfle
af Ait og danfle i Hjertelag , i Helligdommen,
tom g jemmer Støvet as vore fælles hedeistarne
Kenger, lod ben os drømme vin, at vi endnu
vare kammen. Men Trømmen svandt. Fælles
flabet, font bar bestaaet, er oploft, Baandet er
brudt og vil maafle aldrig knyttes. (Jo! Jo!
Jo ! Men den Indflydelse, der havde flilt os,
havde ingen Magt over vore Hjerter, »ver
Sindet og vore Tanker, den kunde ikte oprntke
den Rod, hvorfra vort fælles Udspring stam-
mede. Han nærede den Fortrøstning, at Gjæ-
skerne ingensinde vilde svigte Danmark, og at
Modløshed, Splid og Tvedragt altid moatte
være langt borte fra dem. Han bavde ikke Ord
til at takke dem, men ban var vis paa, at der
i det hele Land gjenlød et Kor af taknemlige
Stemmer, og at den hele Verden vilde yde en
faa magelos Trofasthed fin Beundring. þÿ �Paa
Roskilde Kommunes Vegne bod ban endelig
Gjæsterne et hjerteligt Velkommen og udbragte
et Leve for dem, som besvaredes af rungende
Hurraraab. þÿ �En Slesviger fra Nordborg
talte for det MoberSmaal, vi have faaet i
Arv fra vore falles Fædre. Vi burde virke
for, at det maatte leve længe og kraftigt og
være et stærkt og tyrebart Baand. der kunde
forene alle dem, som ønskede at være danfle.
El Leve før Mødersmaalet modtoges med kraf-
lige Hurraer. Justitsraad Feddersen bad
teipaa fra Talerstolen Slesvigerne med ham
at raabe et Hurra for Kaptainløitnant Ham-
mer, som befandt sig blandt Gjæsterne. Med
længe vedvarende Hurraraab og Raad om, at
Slesvigerne vilde te Kaptain Hammer, defva-
redes dette Leve. Da Kaptajnen viste sig paa
Talerstolen modtoges han med Haandklap, ved-
varende Hurraraab og Fanfarer. Under jub-
lende Bifald udtalte han sig omtrent saaledes:
Naar der atter flal kæmpes for Slesvigs

Befrielse, moder jeg igjen i Kampen". Under
Hurraraab steg ban dervaa ned af Talerstolen,
medens Musikdirektør B. DablS Orkester spil--
lede þÿ ��H�o�l�m�e�n�sfaste Stok". En Slesviger fra
Visby talte for den danfle Sømand og betrag-
tedt haus Tapperhed i Kampen ved Helgelandsom et godt Varkel for Fædrelandets Skæbne.
Han udbragte et Leve for Danebroge, som
modtoges med Hurraraab. Det Samme var
Tilfældet med et af Tømrer Djørttp fra
Ijødenbavn udbragt Leve fer den danfle Bende
Laurids Peder Skaus Minde. Adjunkt
Sdiarling fra Roskilde talte derpaa for den
keSvigfleKvinde, fom faa mægtig bidrog til at
iotte Haabet om Slesvigs Gjenforening med
Danmark. En Slesviger fra Odis Bram-
drup talte for Slesvigs "snorlige Gjenforening
med Danmark. Der var et gammelt Ord,
lom sagde: Det er saa yndigt at folge« ad for
dem, fom gjerne vil sammen være;" men der
var ogsaa et, som sagde: Det er tungt at
flilleS for dem, fom gjerne vil sammen være.
Dette Sidste kunde nu gjætde om Slesvigerne.
Det var tungt at fltlle« fra de danfle Brødre,
men Haabet havde de tilbage, og Haabet burde
man holde fast paa, Haabet om, at Slesvig
atter maatte kunne stulte sig til Danmark.
En Slesviger fra Haderslev takkede for
den hjertelige Modtagelse, ber var bleven SleS-
vigerne tildel. Naar de kom hjem, og det holdt
hanrdt med at holde Modet oppe, da fluide
M.ndet om Roskilde hjælpe til at give dem
Kraft til at bolde ud. Et Leve for Roskilde
jkndvaanere besvaredes med levende Hurraraab.
Endelig takkede Kateket Hertz fra Roskilde
Gjæsterne for dercS Besøg og bad dem. naar
de kom hjem, bringe en Taksigelse til alle dem,
om af førfljellige Grunde ikke havde kunnet del-

tage i Turen, men bvis Hjerter stog ligefaa
varmt for Danmark, som deres, der vare til-
stede her. Med et Leve for de slesvigske Brødre
tuttede Talernes Række. Umiddelbart berester
orløb Gjæsterne i Procession og under Af«
yngelsen af þÿ ��d�e�ntapre tfandsøldat" Slottet og

begav sig til Banegaarden, hvorfra det første
Tog under Salut, Hurraraab og Viften med
Lommetørklæder fra Damernes Side afgik
Kl. 2' .. Kl. 3' t ankom det t i Banegaar-
den i Kjøbenhavn, hvor Gjæsterne flitteS.

Under Besøget vcb Kong Frederik den
Syvendes Kiste uddeltes enkelte skrevne Exem-
piarer af et Mtndcblad, fom af Forfatteren var
indleveret faa sent, at det ikte kunde blive trykt.
Indholdet af Bladet, hvis Titel var: þÿ ��M�i�n�d�e�-
blad vcb Slesvigernes Indtrædelse i Frederik
den Syvende« Kapel den 4dc September 1865",
var følgende:

Svanholms Pavillon
Jaften optræder ben berømte JCjtcra

sangerinde Signora Vcrdini fra Madrid
(Se omstaaende Annonee.)

Slesvigernes Besog
(Se omstaaende Annonce.)

0. F. Asp's prima Stearinlys
( PrifHiftlaillc al' 1ste HIuhsc

puu r iu«I»tilliiigeii
I tlalino).

3 mk. pr. fu'dvtegtigtPund. En gr-sSt endetail
Fabrik t Fttbi-iksmlsHlgi

Prindsessegade 1. østi rgade 30.
tSe omstaat-nde Annonce.)

Ægte uforfalsket Champagne.
(Se omstaaende Annonce.)

Tandsygdomme.
(«c omstaoende annonce.)

Dhrr. skomagere
»»detal,« mit Aab >t»atsslg af smukke magtnskaarne La
stec »g tvtokke. Holmcnsgad« 17. <Z. Olsen.

( Ze omstaaende annonce.)

Lpallserestolcke
undefa!es i sttrste Udvalg til billige Priser
af Heinrich ISienaii. Amagertorv 25.

(Se omstaaende Annonce.)

Zorsatn ngssagc« i Nigsraatets
Zollething. taster en længere Forhandling,
der varede fra Kl 1' . til 5' ,, og hvoraf vor

PladS idag kun tillader os at referere Begyn
delten, vedtoges igaar i RigsraadetS Folkething
ForfatntngSfagenS Overgang til 2den Beband
Ung med 61 Stemmer mod 32. Afstemningen
foretoges paa Begjcrring af Venstre ved Navne

opraab, ved hvilket Folgende stemte Nei: Dine
sen, Frolund, I. A. Hanten, Høgsbro,
A. M. Jensen, H. Jensen, I. Jensen, I.
I vrgensen, S. Jørgensen, Kjær, Krab be,
Monrad, Mullen, A.Nielsen, s. Dl sen,
R. Olsen, M. Pedersen, Povlsen. I
Rasmussen, Ro twill, Rugaard, Sea-
veniuS, Schroll. tf. S cboler, V. S ch o l e r,
Thurah, Winther. Zytphen-Adeler,
Alberti, Albertsen, I. Andersen og I
Christensen. Otte vare fraværende, nemlig:
H. Hansen, I. E. Dreyer, F. Dreier,
tf. Jensen, I. Nielsen, P. Pedersen, B.
Roe og Birkedal.

E-efterretningen om, at Ofterrige ved hemmelige
Artikler i Overenskomsten i Gastein skulde dave

forpligtet sig til al asstaa Holsten til Preussen
imod en tSrftatn ng i Penge, samt at Preussen
vilde forestaa det tydste Forbund at garantere

Ofterrige alle dets Besiddelser, modsiges natur

ligvis af den preuSfifle RegjeringS Organer,
men forøvrigt er der Intet fremkommet, hvoraf
man endnu kan dømme om den ncrvnte Efter-
retnings Paalidelighed. Foreløbig veeb man

kun. at ber er opftaact Uenighed mellem de
to Magter om Gjennemførelsen af Overens-
kvmsten , og at Feltmarstal Gablenz har ud-

sat sin Afreise fra Wien, for saa vidt mulig at

fjerne enhver Anledning til Sammenstod med
de preuSsiste Autoriteter, forinden han overtager
fin nye Post. Uenigheden stal have angaaet
Udstrivningen af Mandflab til Armee og Flaade,
idel Preussen onstede strax at indlemme det
steSvigste Wiandstab i den preussiske Armee og
Flaade, medens Ofterrige indtil Videre vilde
have, at Mandflabet stulde forblive i Slesvig
under preuSstfl Overkommando, ligesom bet
holstenfle Mandflab forbliver i Holsten under
østerrigst Overkommando. Som andre Stribs -
gjenstande ncrvnes Universitetet i Kiel og Over-
appellationSretten, der af Ofterrige ønstes bi-
beholdte som fcrlleS Institutioner, medens Prens-
sen vil indflrcrnke deres Omraade til Holsten.

I Portsmouth har den ene Fest vexlet med
den anden under den franste Flaades Ophold.



©ti Pajer tand Ptile ' liaUi t'.ult in1.
Hel gjtmmtt Stavet af In etskte Drot '
H.l. Slesvig l. paa din bleege Kind
ibvctnber Zaaeen i ban« sidste Slot'
Se ! der er Kiandfen, som as Ed is Kvinder
Blev flettet dam af gvldent Egelov þÿ �
Men derlijl st acr dog te te sidste Minde
De skilte Bom. som grade ved dan« Slov
Hvad feter Da'' Hvi bæver saa dit Hjerte '
Hvi sutk x del t'aa i dit tavse Bivst '
Sku sindig ox i al l a Smerte,
Du var dam tro ! Det vceie nu tin Irost.

Aftenen igaar tilbragte de sleSvigflc Gjæster
i det festlig dekorerede og oplyste Tivoli, hvor
den livligste stemning herskede, og hvor der
fra alle .stanter lod jublende Bravo- og
Hurraraad, uagtet vistnok de Forreste paa
Grund af den store Menneskeinangde kunde
se og hore Noget. Ter var imellem Basar-
og Fyrværkeriplænen opfort en smnkt med
Grønt, Flag og Lamper rigt dekoreret A5re-
port. Paa den mod Indgangen vendte ide
saaeS over Frontispieen, xaa hvilken der stod
et þÿ ��V�e�l�k�o�m�m�e�n�"med Guldbogstaver, det danske
Vaaben med Flag: paa Siderne vare an

bragte det aldre kjobeiihavnske og det slev
vigske Vaaben, og underneden disse stod paa
Fodstykker Frihedens og Danmarks Gudinder.
Paa den modsatte Side var over Frontispieen.
der bar Indskriften: þÿ ��A�t�t�e�rdel Skilte brier sig
sammen", anbragt Kjobenhavns nye Vaaben : paa
Siderne saacs to Skjolde med Indskrifterne:
þÿ ��J�u�l�i1801" og þÿ ��S�e�p�t�e�m�b�e�r1865", og under
disse vare Frederik den Syvendes og Christian
den Niendes Buster anbragte i en Dekoration
af Danebrogsflag. Fremdeles var der imellem
Basarplanen og Kilden bygget en DandsepladS,
der blev stærkt benyttet. Som bekjendt, havde
Slesvigerne i Aftes fri Adgang til Tivoli, o>-
foruden af dem og Abonnenterne var Etablis
sementet allerede til Kl. !'/ i Aftes besøgt af
over 2 1 > Mennesker.

Vi gjentage idag af Programmet de almin
belige Bemærkninger og det , der angaaer
Dagen idag:

Alutintcligc Beuilrrkni'nlxcr.
i!. Samlingssteder: Arbeiderfor-

ettingen (Vingaardstrcrde 6). þÿ �Industri
foreningen (Holmens Kanal 12) daglig fra
Kl. 8 Form. til 11 Aften. þÿ �Augustfor-
eningen aaben hele Tagen for Gjaster. þÿ �

Studenterforeningen (Holmens Kanal) er
aaben for de stesvigfle Gjaster, Herrer og
Damer, med deres Værter fra Kl. 9 Form. til
12 Aften. Her er daglig table »1'liOte a 3
Mk. til de nedenfor angivne Tider. Efter
Kort kan faaes varm Mad fra Kl. 1, og For-
frisininger kunne erholdes hele Dagen.

t>. Bureau for Beforgelfe af Breve
og deslige, for Indhentning af Oplysninger
o. s. v. er paa Raadhufet fra Kl. 8 Form. til
11 Aften.

c. Tivoli aabcut hele Dagen. Adgang
alene for Gjæster paa Fremvisning af den ved
Ankomsten erholdte Billet. Alhambra aabent
daglig for Gjæster og Værter paa dereS Tegn.
CitadelSvolden, Langelinie forKjorende,
Haveselskabets Have, hele Dagen.

Tirsdag den 5te September. Kl.
þÿ�8 ��1�6�.Rosenborg (alene for Gjaster). þÿ�8 ��1�1�.
Den moltkesie ZRalerisamling. þÿ�8 ��1�2�.Runde
Taarn. þÿ�8 ��1�2�.Botanifl Have. 8þÿ �0. Gas-
værket. 8þÿ �6. Vandværket. 9þÿ �11. Elbnø-
grafifl Museum. 9þÿ �1. Borosalen. þÿ�9 ��2�.
Frue Kirke. 10þÿ �i 2. Mineralogift Museum
i Stormgade. þÿ�1�0 ��3�.Ten kongelige Ma-
lerisamling. 11þÿ �1. Montkabinettet paa Ro
senborg (alene for Gjæster). þÿ�1�1 ��2�.Thorvald-
fens Museum (den almindelige Adgangstid).
þÿ�I�l �2. Kobberstiksamlingen. 11þÿ �2. Antikkabi-
nettet (PrindsenS Palais). I lþÿ �3. Naturhistorisk
Museum i Stormgade, ;oologisi Afdeling.
11þÿ �3. UnivcrsitetSbibliotheket. 11þÿ �3. Toi-
hufet. þÿ�1�1 �3'?. Tct kongelige Bibliothek.
12þÿ �1. Frue Kirke. Ten Ehev ste Skole vil
under Anfsrfel af Hr. Iorgen Nialling udfore
nogle Sangnumere. Hr. Professor Hartmann
præluderer paa Orgelet. 12 -3. Pvlnteknisk
Læreanstalt. þÿ�1�2 ��3�.Frelsers Kirke og Taarn.
(Man henvende sig til Hr. Tvergraver Stephen-
sen i Dronningensgade 07). 1. Tnble «l't 6ie
i Skudenterforeningen. þÿ�1 ��3�.Holmens Kirke
og Kapel. 2. 'lak, I«! d'tiiHe i Studenterfor-
eningen. þÿ�3 ��7�.Malerisamlingen paa Chri-
stiansborg (den almindelige Adgangstid). 3þÿ �7.
Landbohøjskolen. þÿ�4 ��0�.Oldnordifl Museum.
4 0. Universitetsbibliotheket. Fest i Tyre-
haven. Afgang Kl. þÿ�3 ��4�'�.med Jernbane-
tog. Retur Kl. 10þÿ �12 i Billetterne kunne
kun benyttes til de Tog, hvorpaa de lude.
Gjæsterne benytte de ved Ankomsten modtagne
Billetter til Festen paa Klampenborg og til
Jernbanetogene. NB. Festbilletten maa kun be
nyttes af den Gjæst, der har modtaget den.

De slesvigske GjcefterS Afreife er
efter Forlydende bestemt til imorgen tidlig
kl. 5.

Den kfll. Malerisamling er idag aaben
Kl. 10-3 og ikke som sædvanlig Kl. þÿ�3 ��7�.

.Orloffsvcrrsret blev igaar fra Kl. 9 til
Kl. 3 besogt af en Tel sleSvigfle Gjæster. Ma
rinekorpsets Overlanonerer tilligemed flere Under-
officerer vare beordrede til at vise Gjæsterne
Værftets Seværdigheder.

Ilt kæft til Lov cm Alvutrinqer i

og Tillcrg til de gjeeidente Lovbestem-
melser angaaente Po ft forsent el ser,som igaar forelagdes Rigsraadets Landsthing,
lyder faaledes :

1. Ved Enkeltbrev forstaaeS herefter et
saadaut Brev , som veiex 3 Kvint eller derun-
der. Portoen for et lost Enkelkbrev , hvilken
som hidtil er 6 Sk. , kan frigjsres ved paa-
klæbede Postsrimærkcr til et Belob af 4 Sk. þÿ �
For Breve , som veie over 3 Kvint indtil 25
Kvint , erlægges dobbelt Brevporto , der kan
frigjoreS med Frimærker til et Belob af 8
Sk. þÿ �For Breve , som veie over 25 Kvint
indtil 50 Kvint, erlægges 3- dobbelt Brevporto,
der kan frigjoreS med Frimærker til et Belob

af 12 Sk. þÿ �For trykte Dokumenter. Obliga
tioner paa Navn og andre sirevne eller med
Skrift udfyldte trutte Sager betales som for
Breve.

ej 2. Postforsendelser , som ikke ere eller
indeholde almindelige Breve, eller andre skrevne
eller med Skrift udfyldte trykte Sager, taxereS
som felger:

t. Ved Brevposten.
Forsendelser under luse Korsbaand eller

Enkellbaand , som ikke indeholde andel Skrevet
end Adressen, Afsenderens Navn, Afsendelses
stedet og Tatum, kunne frigjsres
indtil 8 Kvints Vægt med et Frimærke til

Belob af 2 Si.
over 8 indtil 25 Kvints Vægt med Fri-

mærker til Belob af 4
over 25 indtil 50 Kvint« Vægt med

Frimærker til Belob af .... O þÿ �

Herunder henhore ogfaa trylle Priskuranter,
om end Priserne ere titfoiede med Skrift , og
Korrekturark , hvorpaa ikkun Rettelserne ere

sirevne. Tenne Taxt kommer ligeledes til An-
vendelse paa frankerede Forsendelser med Vare-
prover og Monstre. þÿ �De nævnte Forsendelser
maa være saaledeS indpakkede , at en Under
sagelse af Indholdet med Lethed kan finde Sted.

Intet Adressebrev maa medfolge. þÿ �Ere de
nævnte Forsendelser ufrankerede eller utilstræk-
kelig frankerede, betales de som Breve , dog i
sidste Tilfælde med Fradrag af de paaklæbede
Frimærkers Værdi. þÿ �Andre Forsendelser i
Brevform indtil 50 Kvints Vægt betales som
Breve.

li. Ved Pakkeposten.
1. Vægttaxt paa Landruterne.

For Forsendelser uden Værdiangivelse be-
tales ialt for alle Afstande
indtil en Vægt af ikke over 1 Pd. . 8 Sk.
over 1 indtil 2 Pd 12 -

2 4 þÿ � 16
For en Vægt over 4 Pd. betales mindst

den ansorte Porto for 4 Pd., men iovrigt for
Afstande

indtil 5 Mil . . . '/» «k. pr. Pd
over 5 þÿ �10 þÿ �... 1 þÿ �
þÿ �10 þÿ �20 þÿ �. . . 2
þÿ �20 þÿ �30 þÿ �. . . 3
o. s. fr. 1 Sk. mere pr. Pd. for hver lu Mils
længere Afstand.

Afstanden beregnes efter de korteste alnun
belige Postveie, dog saaledeS, at 2 IernbanemU
regnes for 1 Postmil. þÿ �Er Forsendelsens
Værdi angiven, betale« deSuden efter svigende

2. Værbitajet.
for Værdier indtil 50 Rd 4 «f.
over 50 Rd. indtil 100 Rd. ... 8 þÿ �

over 100 Rd. indtil 1000 Rd. for
hvert 100 Rd 8

over 1000 Rd. for 1000 Rd. af Be
lobet 80 Sk. og for hvert U>0 Rd.
af den overflyvende Del 4 Sk.;

dog betales for Værdibelob i Brev alene efter
Værditaxten med Tillæg af EnkeltbrevSporto.
I Brev maa kun indlægges Mont indtil 4 Rd.
i enkelte og dobbelte Rigsdalere og 95' , Sk.
i Delings- »g Skillemont.

3. Pakkepostsager , som ikke forsendes >

Brevform, flnlle være ledsagede af Adresfebrev
eller los Adresse. Adressebrevet maa ikke in-
beholde indlagte Værdier og ikke veie over 3

Kvint, dog medregnes en tik en laafet Forsen-
delse henhorende Nogle ikke i Vægten. For
Adressebreve beregnes ingen Betaling.

4. Pakkepostsager kunne srigjore« ved Fri-
mærker , som ere klæbede paa Adressebrevene
eller Adresserne.

3. Tct skal være tilladt i anbefalede
Breve uden Angivelse at indlægge Værdibelob,
men Postvæsenet overtager intet Ansvar for
Indholdet og overhovedet ingen Erstatnings-
pligt for saadanne Forsendelser, uden som for
sædvanlige anbefalede Breve.

4. Finansministeriet er bemyndiget tit
at fastsætte de fornodne Sotaxter og Taxter
for Bn- og DistriktSsorsendelser.

5. Erstatning for Postvæsenet tilregne-
lige Mangler ved Afleveringen af de samme
betroede Pakkepostforsendelser ydes, naar ingen
Værdi er angiven, med 48 Sk. pr. Pd.

6. En Brevpostforsendelfe maa ikke
overstige en Vægt af 50 Kvint. Naar en For-
sendelse uden Værdiangivelse ikte er indleveret
til nogen særegen Post, skulle Breve og Brev-
pakker samt de i foranstaaenbe H 2 nævnte
Forsendelser afgaa som Brevpostsager.

8 7. For Forsendelse af, hvad der paa-
hviler SkibSsvrerne og Rhederne med Hensyn
til Anmeldelse af Skibenes Farter og Befor-
bringen af kongelig Post, kan Generalpvstdirek-
toren idømme Vedkommende en Mulkt af 2
til 5 Rd., som i Gjentagelseslilsælde kan for-
hoies indtil 20 Rd.

8. For Befordring og Aflevering af
den kongelige Post betales til vedkommende
Rhedere og Skibsførere for de til Brevposten
henhorende Kolli 2 Sk. pr. 8 Kvint af de
portopligtige Breves samlede Vægt »g for
Korsbaand og de øvrige i foranstaaenbe 2 A

omhandlede Forsendelser 1 Sk. pr. 8 Kvint af
disse Forsendelsers samlede Vægt, dog ikke
over 2 Rd. pr. Tur imellem Afgangsstedet og
Rutens Endepunkt.

8 9. Nærværende Lov træder i Kraft den
1ste Cftober 1865.

)OrloflSk. »ipsribct Slesvig lagde igaar
Eftermiddags ud gjennem Nytlob og fortsiedes
ved Pælene , hvorfra bet idag flat afgaa til
KorSor.

Det kgl. Dhealcr. Fru Michasii
blev ved sin Indtræden i Søndags AfteS i
þÿ ��R�e�g�i�m�e�n�t�e�t�sDatter" hilset af det aldeles op
fyldte Hus med længe vedholdende Bifald »g
blev efter Forestillingens Slutning fremkaldt,
en Opfordring, som hun efterkom ved at træde
frem foran Tæppet.

F olk etsien >re» glædede sig atter i Son-
dags AfteS ved et næsten udsolgt Hus, der mod-
tog de tre nye fransie Dandse med levende Bi-

til

fald, navnlig Kankanen, hvori hele Ballet-
personalet deltog. Desværr bragte Orkestret
endel Forstyrrelse i Tandsen: saaledes gjorde det
det nødvendigt at afbinde den 2den Tands,
sijvndt Tandserinderne flere Gange gjorde
Forsøg paa at udfore den. Fvrhaabentlig vil
bet ved flere Pr»ver lykkes Orkestret at over
vinde Vanskelighederne.

Sk'bsesterretttittflcr. þÿ�B�a�r�l�i�k�i�b�e�t ��F�l�o�r�a�"�,
itapt. Petersen, der er ankommet fra St. Kroir,
blev igaar Morges bugseret ind til »sterføisi
Kompagni for der at losse.
þÿ �Barkskibet þÿ ��L�u�d�v�i�gHolm", der har ud

losset sin Last ved Strømpælene, lagde igaar
'Morges hen til V' ilders PladS for at faa sin
stormast cfterieet.

1.

il

Folket!) nget.
(Ite Møde. Mandagen den 4de September Kl.

Uden Afstemning gav Thinget sit Samtykke
til Høgsbros Forespørgsel. .

Fin antsm in isteren forelagde Udlast
Lov om ejrtraorbinær Pension for nogle forhen
værende Bestillingsmænd ved Opmudrings
væsenet.

Til 2den og sidste Behandling foretoges
Formandens Forflag med Hensyn til Rigs
raadets Bestillingsmænd.

Forslaget vedtoges endelig etrst.
Første Behandling af Udkår tt

G r n » d l o v s b e s t e m m e ls e a n g a a e n d e O p

hævelsen af Grundloven af 18de No
vember 1 863.

K onseilpræsidenten tog rbet som en
»odvendig Følge af Birkedals Foredrag i Lør-

dags. Han vilde dengang strap have taget til

Gjenmæle, men var bleven asskaaren bci"fra, ved

at Forslaget om en motiveret TagSorden
umiddelbart efter var bleven indbragt. Han
vilde sige den ærede FolkethingSmand. at hans
Foredrag i historist Henseende var et Væv af
sarlige Urigtigheder, fordrejede Sandheder, skæve
Slutninger og Tomme. Hvad ban behagede
at sige om ham selv Taleren), var ham ganske
ligegyldigt; han haabede, aldrig at stinke faa
dndt, at han skulde brude sig om RoeS eller
Dadel i det Slags Taler. Men han kunde
ilte forbigaa bet Raab, som Birkedal bande

villet, at Ministeriet skulde have givet Kongen -
han vilde ikke nævne det, det stod i Tidenden
men Saameget vilde han sige, at ban vilde

anse den Minister, som gav et saadant Raad,
for en Landsforræder. Tanken om at give et

saadant Raad kunde aldrig opstaa bos Taleren
eller hans Meningsfæller, dersom de havde et

dansk Hjerte, men kun ifald de havde saaet en

as politisk Fanatisme udbrændt Hjerne. For
Tiden vilde han ikke ytre sig om. hvorvidt den

ærede FolkethingSmand havde handlet loyalt.
Hvad selve den egentlig foreliggende sag musik,
da var den drøftet saa udførlig fra alle sider,
at han vilde indskrænke sig til at henstille
Sagen til TdingetS hurtige Asgjørelse. V.
S cb 0 ler anbefalede fin gamle a.anke , at

lade Valgene til LandSthinget fvregaa gjennem
Amtsraadene efter den i Iunigrundlvven inde-
holdte Antydning, til fornyet Overvejelse. Fr.
Jespersen ansaa derimod denne Udvei for
upraktisk, da Kommunalloven og Kommunernes
Selvstændighed var saa vanskelig at gjennemføre.
Han havde Tillid tik Ministeriet, som, dengang
det tog Roret, havde besiddet Villien til at

slutte den da nødvendige Fred, om øgsaa Andre
yavdc havt bedre Evner. Han haabede, at det
under Realitetsforhandlingen vilde lukkes ved at

lempe lidt paa begge Sider at tilvejebringe
Enighed mellem Thinget og Regjerinzen. Re

gjeringen havde vist, at den var foielig, og det
burde de Andre ogsaa være. Efter et længere
Foredrag af S. Jørgensen udtalte Mørk-
Hansen, at han sølte sig nærmest som Re

præfentant for de danske Slesvigere og udtalte

paa disses Vegne, at det for dem ganske vist
havde staaet som bet Naturlige, at Innigrund
loven fuldstændig var bleven gjenindsørt eller

ialtfalb Forhandlingerne først vare begyndte i
Rigsdagen, men be havde ikke kunnet forstaa
den yderlighed, hvortil Bondevennerne havde
drevet deres formelle Kampe. Hovedsagen
for os var ikke slige uvæsentlige Ting,
men Gjenforening med det dansie Slesvig, og
for at tilstræbe bet, maatte vi forst og frein
mest se at enes. Derfor siulde hans første Ord
her i Salen være en Opfordring til Thinget,
til velvillig at gaa ind paa en Realitetsfor
handling og se at »aa et Resultat snarest mu-
lig ved gjensidig Imødekommen. H. M. Pe-
tersen tilraadede ligeledes at gaa ind paa en
iliealitetsforhandling , for derigjennem at faa
Udkastet endnu mere bragt i Overensstemmelse
med Iunigrundlvven. I samme Retning ud
talte Mourier Petersen sig. Seave-
niuS var overbevist om, at Regeringen havde
handlet rigtigst i at hæve Rigsraadet ved FredS
slutningen og forelægge Rigsdagen en Lov om

Ophævelse as de fælles Anliggender. Konge
magten trængte ikke til de Bestemmelser, som
Regeringen havde maottet lade falde , men
derimod til et konservativt LandSthing. El
saadant skulde imidlertid sogeS i Landbefølk-
»ingen , ikke i 2000 Rd.S EensuS , men dog
allermindst i det Parti,, som knude betegnes
ved 12oo Rd.S Indtægt , og hvis Styrelse
havde været fordærvelig for Landet. Han vilde
stemme mod Sagens videre Fremme , da han
ikke nærede Haab om, ved positive Bestem
melser at saa det nævnte Parti udelukket fra
Magten. Formanden antog, at det kun var
et mindre heldigt Udtryk af Taleren, naar han
havde antydet, at Hs. Majestæt siulde have sine
trveste Undersaatter i en vis SamfundsklaBd
og ikke nogen Sigtelse mod andre Stænder.
Scavenius svarede, at han havde sigtet til
de nntildagS meget praktisie skandinaviske Ideer
(Latter i. Formanden svarede , at det var ,
uberettiget at sige , at flige Tanker fortrinsvis
hørte hjemme i visse Klasser. Berg vilde
bøie sig for ThingetS Afgjorelse forleden, og
stemme for Udkastets Overgang til 2de» Be

handling ; men siulde der »aae« Enighed, da
maatte der gjores væsentlige Forandringer i Ud-
kastet og vises Imødekommen fra den mod
fatte Side. Han nærede Haab om , at der
vilde viseS Eftergivenhed fra Hsire og Mini-
steriet, og saa i Slesvigernes Besøg en Op
fordring til den nævnte Side om at vise Fore
lighed, for at ttaa Enighed.' Albert i ansaa
eii fortsat Realitetsforhandling for frugtesløs,
da Regeringen jo efter sin Udtalelse i Bud
flabet ikle vilde give en Tøddel mere ester.
Han vilde gjerne vide, hvilke Bestemmelser til
Køngemagtens Befæstelse Ministeriet savnede
Iunigrundlvven. Tel var ikke fra de Kofte
klædte, der var Grund til at frygte for Over
greb mod Kongemagten, men fra gansie andre
Sider. Regeringen havde jo seet sig nødt
thi den Paagjældende var en af Ministeriets
ivrigste Vaabendragere þÿ �til at sætte Bille
under Tiltale før Angreb paa Kongens Ret til
ldronen; havde Bille stillet sig til Valg for
en ivsteklædt Almue, vilde han allerede af den
Grund være falden igjennem. Formanden
anmodede ham her om at holde sig til Sagen
Taleren fortsatte da med den Erklæring, at dan
vilde stemme imod Sagen paa ethvert Stadium
Iunigrundlvven kunde kun forandres af Rigsdagen
gjennem den i «; 100 foresirevne Fremgangsmaade

(SlutteS).
.Kjobenftavns offentlige Politiret.

Istc Afdeling. Assessor Svoren.
Mandagen den ide September.

þÿ �Vinhandler Sandberg i Lrogade indbetalte
ida.r 1 Rd. tit Retters Fattigkasse, fordi dan mod
Politiet« Forbud barde ladet save og dugge 2
Farne Brænde raa Gaden udenfor sin Bopæl.
þÿ �Head Følgerne rille dlire ast at Vognmand

Han« Olsen serbden bar taget uberettiget Heide
klats raa Jlcngen« Rvierr og taget lur derfra
del vil dlire afgjort i næste Retsmode.
þÿ �Da Skirrer Johansen, som er Bestyrer for

Destillator Jensen« Forretning i Piindsesfegade g.
>k e ni indiomme. at fcan under Kirketiden bar
solgt Øl og Brændevin, (cm Mad. Michaelsen bar
angicet. og da Madam Michaelsen kun har seei
negle 01- og Brændevinsflasker dlire transporterede
ud as Jensens Busik under Kirkegangen »g ikke kan
flaske noget andet Bevis, maa Sagen bæves.
þÿ �Carl Christian Thierry bar red at flytte

>ra Yalluiidberg til K>»b>nbavn glemt at berigtige
sit Fiyttcdevij og vil der'or paa Cnødaj enten
bliv« mulkteret sor sin Forsømmelighed eller flippe
med en Advariel.
þÿ �Siden Sommerferien« Begyndelse bar

Zoban Frederik Mikkcl en opstaaet sin Bopæl paa
Ladegaarden I S »»dag« havde han Udgang«-
tilladelse, gik øiedlikk.li, ned til en Vært«bu«
bolder i Vivaltsgade, hvor ban drak sig umaadelig
'uld o., ragede endelig i Hvikenstræde uklar med en
Betjent, hvem ban rar uioljkammet mod og tildel!,
flere S la M-kkelsen ku- de imidlertid ikke an eet
sor at dåre været i utilregnelig Dilstand og maatte
derfor forpligte fig til at betale 2 Rd i Mulkt.
dolket vil sige det Samme som at sidde en kortere
lid paa Band og Brod.
þÿ �Mad. Dorthea Nielsen indbetalte stuttelig

I Rd sor en Urtepottes Falden fra el Vindue
ned i Vognmagergade.

Hæntetsberet»ing.
K jobenhavn, len ile Ecrtcmber.

Te efterhaanben indlobenbe Beretninger om
llbfulbet af Kornhosten i be store kornprobu
rerende Lande og de Betragtninger over 11 b

sigterne for Kornpriserne, som knytte sig
til Beretningerne, ere iaar as en ejendommelig
Art. Ter er nemlig en usædvanlig Overens
stemmelse i Beretningerne om KornhostenS Ud
fald i de større Lande, men desuagtet ere Me
vingerne om Indflydelsen deraf paa Kornpri
ferne sioift afvigende. Beretningerne om Korn
bøstenS Udfald lyde mindst gunstig for Amerikas
Vedkommende, men i Englund er Høsten som
i et Middeluur, og i be vigtigere Lande paa
Fastlandet, Frankrige, Tndsiland, Rusland og
de sydlige evropæisie Lande, svneS Høsten at
være bedre end i et almindeligt Aar. Her fan
altstiQ iaar ventes mindre Tilførfler til Evropa
fra Amerika end sædvanlig, og der vil i Eng-
land være el godt Forbrug for fremmed Korn,
hvilket Forbrug dog let vil kunne tilfredsstilles
ved Tilførsler fra Fastlandet. Tet bliver
saaledeS atter England, der lommer til at

fastsætte Priserne, og naar man allerede
nu skulde danne sig en Mening om be

sandsynlige Priser, der ville blive betalte, maatte
man forst og fremmest vibe, hvor store Be-
holdninger der sinde« af gammelt Korn i Eng-
tand. I dette Høvedpunkt ere imidlertid tv en-
gekske Autoriteter as forsijellig Mening. Han-
delebladet »Kconumi't«, hviS Betragtninger vi
anførte i þÿ ��T�a�g�STelegrafens" sidste Onsdags-
mimer, kroer, at de inbcnkandsie Beholdninger
ere betydelig reducerede, øg Bladet degrunder
denne Formening paa. al Tilførslerne fra Ud
landet i de sidste Aar stadig have været af-
tagende, saa at de egentlige Kornbeholdninger
maa attsees for ubetydelige. I Modsætning
dertil udtaler derimod »fimse« for i TorSdagS
den Ansinelse, at der sindes store Beholdninger
navnlig af gammel Hvede, og forsaavidt bet
store EityblabS Opfattelse er rigtig, vil der
være en Hovedgrund mindre til at vente væ
sentlig hoiere Priser. Tet er imidlertid ikke
muligt at gjennemkæse Artiklen i »Timeø, uden
at opfatte ben font en velment, men utilstræk-
kelig motiveret, beroligende Artikel, der flal

dæmpe Frygten boS bet engelfle Publikum for
overdrevent hsie Korn og Kvægpriser i den

kommende Vinter. Med Hensyn til Udsig-
terne for Kvægpriserne gaaer -'limen.
saaledeS nb fra ben Forudsætning, at Kvæg
sygbommen nu bar ubraset, og at den itke vil
gnbe om sig i nye Distrikter, men be lokatc
Beretninger om Sygdommen« Gang i sten
Egne af Landet give ingen Anledning til at
antage bet som givet, at Stigdommens værste
Periode siulde være forbi, især da man endnu
ilte har været istand til at udfinde noget Læge-
middel, der lan standse Ondet. Enhver Be-
tragtning om Udsigterne sor Kvægpriserne maa
nødvendigvis reducere sig til en ren Gisning,
,'aalænge der ikke er fundet noget virksomt Mib-
bel til at forhindre Sygbommens Udbredelse,
og naar -Kcunoini-t- raaber Forbrugerne til
at forberede sig paa hoiere Kvægpriser i Løbet
af Vinteren, saa synes rigtignøk dette Raad at
være fornuftigere end den af »limes, udtalte
Formening, at man snarere kan vente en Ned-
gang i Kvægpriseme. Vi anføre der, bvad
Timeø, siger :

þÿ ��V�ihaabc, at ber ikke længere er nogen
Gronh til Frygt for, at vort Kvæg flak ved-
blive at bo i Tusindvis, eller at vi flnlle komme
til at betale DyrtidSprifer for Kjob. Endel
Landmænd have lidt store Tab ved ben dræ-
bende Kvægsygdom, men Antallet as dødt Kvæg
er bog ubetydeligt i Sammenligning med Lan-
dets Kvægbeholdning, og da det synes, at vi
nu ere istand til at isolere be angrebne Di-
strikter og forhindre Sygdommens Udbredelse,
ville Konsumenterne ncppe faa Virkningen
deraf synderlig at fole. Naar vi udtale denne

Mening, er der vistnok Mange, som ville for-
undre sig derover, men vi tro ak være beret

tigcbc til at sige det, naar man tager Hensyn
til, at der ved ben nu udbrudte Sygdom ikke
er mistet saa meget Kvæg, som der blev mistet
forrige Aar ved den længe vedholdende Tørke
i Sommermaancderne. Iaar er der rigelig
Fode til Dyrene, og de, der have undgaaet
Sygdommen, ville danne en mærkelig Mod
sætning til de halvt forsultne Dyr, her fandtes
sidste Efteraar. As Turnips er der i de mel-
lemstc og sydlige Grcvflader en god Gjennem
snitsbøst, og Græsgangene ere bedre, end be

have været i mange Aar. Med mindre Kvæg-
sygbommen griber mere om sig og udbreder
sig i nye Distrikter, er der derfor kun ringe
Anledning til ak vente en yderligere Stigning
i de nuværende høie Kjobpriscr, og vi kunne
snarere vente en Nedgang i Priserne. Det
maa med Hensyn dertil ogsaa erindres, at der
er en GjennemsnitShøst af Bønner og AZncr,
og at Byg er bostet som i et godt Middclaar.
sijonbt Kvaliteten i nogle Egne er simpel.
Hvad Hvede angaaer, troede man sor nogle
Dage siben, at Hosten vilde blive mindre end i

et almindeligt Aar, men de sidste Dages Beret
ninger gaa ud paa. at Hosten er som i et Gjennem >

snitSaar. Tct fugtige Ve ir har imidlertid flabet
Hvedens Kvalitet : ben er mørk i Farve, er kommen
i HuS i siet Stand og er i bc sydligste Grev-
skaber paa mange Steder usund. Det vil tage
nogen Tid, forinden man kan bringe dette Aars

Høst i Markedet, og der vil derfor gaa nogen
Tid hen , før man med Sikkerhed kan vibe,
hvad Kornet giver i Skæppen. Heldigvis findes
her en stor Beboldning af Hvede af bedste Kvaki-
tet: sidste Aars Host var som i et godt Gjen-
nemsnitsaar , Høsten i 1863 var ualmindelig
rig. og vi have af gammel Hvede tilstrækkelig
til at kunne vente rolig, indtil ben nye Hvede
kommer i Marlebet. Frihandelen har dcSndcn
gjort bet mindre vigtigt, om ben i Indlandet
producerede Hvede er rigelig tilstede, og der maa
nu ogsaa tages Hensyn tik Hosten paa Fast-
landet og i Amerika. Beretningerne fra Frank-
rige om Kornbeftcn ere ret gunstige, fra RnS-
tand og Landene omkring Ostcrsøen komme store
Tilførfler, som vise, at man der har en god
Host, og fra Landene omkring Donau ere Be-
retningerne ligetedes gunstige. I sidste Uge an-
kom der til London 28,000 QrS. (59,000 Tdr. .
fremmed Hvede mest fra Ostcrsøen, øg saa længe
store Tilførsler vedblive, er bcr ingen Sandsyn-
lighed for, at vi faa hoiere Priser. De mindst
gunstige Beretninger komme fra Amerika, hvor
der er saack mindre Hvede end sædvanlig i de

nordvestlige Stater, og hvor Hostveiret har været

ugunstigt. Det vilde være urimeligt at paa-
ftaa, at vi ikte ville faa hoiere Hvedepriser i
Vinter, men der er dog Grund til al tro, at
en Stigning i Priserne for LivSfoniødendeder
vil blive ledsaget af en Forøgelse i Laubets
Handel, der medfører forøgede Indtægter. Vi
flnlle ikke vær: aldeles trvgge ved den kommende

Vinter, men heller ikke ængstelige."



ir. WkMcs

Amagertorv 18,
af Ville Hriiiggriststtarte).

Hanbel uied dansk og fremmed Literatur.
Vrevvaptr fra 44 sk. pr. 120 Ark

fmukt indpakket), og paalrnkkeS Navn
grati« (med Farver mod billig Be-
regning..

Stort Udve lg af 3fr cctnate-
rial cr, Staalpcnne (i over 80
Slag«), Pcnncholbere (fra 2 fl. til
ti4 fk. pr. Sti ), Blyanter i forfkjel-
lige Farver, ©lal, l'af, Cblater,
Ddlattryliere, Signeter. Tusch o.s.v.

pager af Visttkort-Albt.ms til 25,
50, 100, ;00, 500 og meget store
til 1000 Porkraler.

Visitfortportratcr i flere Hundrede Rr.
Udsalg af PortemonnaiS þÿ �Pengepunge

Brcvtafter þÿ �RotitSbogcr þÿ �
Lommeboger þÿ �Skrivemapper þÿ �
Skrivetoier þÿ �Tegnebestik ofv.

Ripsgjenstande i stort Udvalg.
Baser - Skaale þÿ �Brevpressere ofv.

af italiensk Marmor til forfljellige
Priser.

38 lericr af Aagaard, Baago.Buntzen,
Bøgh, Gcbaucr, Hammer, Jensen,
Kuckler, Schovelin, Sorensen o.st. A..>,
engclftc og sranste Kobberstik,
Ttaalstik, Lithvgr ister og F-o-
tograster.

Udsalg af nW dansk Skrivcblak, tilbe-
redt af Eand. phann. 3. E. Wol
dikc. Dette fortrinlige Blak, der er
anerljeiidt for at van det bedste (er
tillige fiopiblak), faac« i storre og
mindre Glas.

Udvalg af engelske Rettetaster.
Udsalg af agte Eau be Cologne fra

Farina i fioln, faac« saavel i hele
kister som i enkelte Flaster.

>7 plag af Perganientpavir lil Kon-
servering af mltede og henkogte Sa-
ger osv.

Prvspeklcr af Kjodenhavn og Dmegn i
9ithograsi og Fotograsi. þÿ �Plan og
Beskrivelse over Kjobenbavn og Dmcgn.

5 om noget ganste Ryl anbefales
Vellugtende Vifter af

VioUrcr.
Visitfort eppebcrcS for 9 Mk. pr. 100

med ASftc.

ivr. Woldikes
Ntiij og Zlopirhandcl.

Amagertorv 18. Hjorncl af lille Hel-
liggeiitsirade.

1 enltvsr klogl de fa tes:
llliliag (il t it fekiliirlng

med Tul
af

slesvigernes
Befog' Dyrehaven vil der i den store Pa-

utllon i Haven paa gl. jilampenbora
vmtc dcrklct koldt Kjckken a 3 mk prKuvert.

Jernbanen imellem
Kjobenbavn og
.Klampenborg.3 Anledning af Festen

for slesvigerne paa Klam-
penborg Ttrsfag den
»te Tcptcmber f. A.
ville Togene paa denne

4. ag afgaa maledes imellem Kjodenhavn
og Klampenborg;
Fra Kjodenhavn »1. 6' ,, 8' 4 10, II,111 1, 12, 12' ofo. hver fulde oghver halvc Timc indtil Kl. 11 Ast.
þÿ �Klampenborg fil. þÿ�7 ��2�0�"�,9, 11.

Il3«, 12' 4 ofv. hver '4 og «
Time indtil KL 12' , Aflen.
Forsaavidt det er fornodcnl og For-holdent tilstede det. ville der blive ind

lagte (Hrtratog. Togene fra .Kjobcn-havn lmeUcm Ml. A og 4: s(?ffntfamt fra Klamvcnbsrg imellemKl. III og IS', sirfrerm. ville!
rimeligvis for storstc Delen blive op !
»agne af dem. som forud have forsynetfig med Billetter til Festen og til Kjer-sel paa Jernbanen.

Direktionen for de sjlrllandske 3ern
baner, den 2den September 1865.Aar.t« 248 Dag. Rest >17 Dage.

Inderne« 14 »lul (5625).
Russernes og Kraterne« 24 August (1865)
Mubamidan.me« iZ Rebbi el aeeber «I28.!>
Solen. Opg. »I 5. 14'; Redg 11 6. 43'

Dagen« Langde 13 Timer 29 Min.
Maanen. Fuld-Maane.
Maanelyst dele Ratten.
(Bandmanten« Billede).

Formentlig Beir efter HrrscheU
Foranderligt til 12. Seplbr.

.Teit S September,som Fest-, Fodsel«- og Meorketaa

Mudmed.: Lykkelig Dag.
1638. Ludvig XIV. sode« (efter at ban«

Moder, Anna as Osicrrige, davde i 22
Aat rettet usruqlb r>.

1733 Cd. M. Wielant fode«
1694. Kjaeome Meverbeer sode« iBerlin.
1800. Snglernterne fratage te Franske Malta

efter en haard SU-fade.
1814. Frederik VI. asreiser li! Kongressen i

Wien.
1819. Z odefeiden udbryder i Kjobenbavn.
1861. Prsmieuddeling paa Ciortorvet i Malmo
1862. Iobn Morlimer Agardd, vr..

Prof. asir. ved Lund« Universitet, doer,
50 Aat gi.

Sliarfeter.
Onsdag ten 6. September

A«sevs og Kj.rtemrnde, Torvedag med
levende Ir. atnrer Ry Loglen Kro (Aar-
buu«>. Kreaturer og Landbovarer. Sle«yjg,Heste (ograa nerste Dagl.

Torsdag den 7. Seplember.
Bogense, Torvedag med lev.nde Kiealn-

rer. Skovgaard Kro (Aarbuu). Heste.
Kvag. Faar og Scederug. Ribe, Heste
togsaa verste Dag). Cle«vig. Heste.

Annoncer.

5. listag Mora en
Afgaaenbe Dampstibe.

Til klege, Aorbingborg, Svendborg og Faa-
dorg .Zampa" 7 Fm. fra Kvastbnsdroen.þÿ �G o teborg ofv. .Najaden" 9 Fm. fra Zoltb.
Mawio Dampst. 8 Fm. fra Koastbusbroen.þÿ �Helnngor etc. Helfingor« Damrst. 9 Fmfra Kvastdusbroen

F a Korsor »l Rvborg .Riord" lu'', Fm.þÿ �Korsor til Aarbuu« ..Gerda' (O", Fm.
Ankommende Dampskibe.

Fra Malmo Dampff. 8 Fm. til Kvastdusbroen.
Helsingborg og Landskrona .Helsingborg"9<4 Fm li! Koastbusbroen.þÿ �Helstngor Tampst. 9/, Fm til KvastbuSbr

Det kongelitze Thcuter.
Tirsdag den 5. September i

Reqtmcntrts Datter.

raatincrnd
Tirsdag »en 5. Seplbr.

Frederiksborg. Ole Peierren, Tre Kroner;
Fen« Petersen. Tre Kroner. Freden« borg.Jorgen O!s>». Rordstj. Z r ederi k«oa rk, Ole
Larren, Zvermostgaarb ; Lars Olsen Toer-
mo-egaarb. Frederikssund. Rasmus Zen-sen. Solen; Ebr. Pm.ir'en. Tre Kroner.
Helsinge Jens Llstn, Nordstjernen Kjoge,Han« Petersen. Tre Hj»-te. Slangerup,Frolund. Tvermosegaard S lagelse. Lars
Zodansen, Knavstedsqaard. S kjelskor. Maeb-
dolrt, Garvergaarden

ki-nselril l 2 Iltrer af be ««>-., »>or,>4 !k«-ars
»uiitri, af Dc«i»nti; .oei(«I 4, H,. 2b Cret«ru.

_-rctinbc pen ettokUnbtun 3 ru S-kling.varen,ese ,«n V>i,k,nib4l þÿ �»tntf.eul»u,. þÿ�» ��j�t�n�n�t H,. 3. Wi,b,.Kari«. ,n ung «.irf,t,nb,rv, þÿ�Z�|�, �Stiebatll.5»mc, ,n ung epprt, H,. 6t«nb,tg.OsoOmonn, 4,cnt«f,n< Zerrstr,, þÿ �KcUin, .»n ntturius _
2" þÿ �i»unt,,(,n.»n ?,nd, _ , 3,n<

| On luner ».Ngranv, Anltar,,. tot,;v, B-ndirj toctt, Hmn
ajnrcn,«l,n« Xjtntt,

HnnbNngen þÿ�f�, ��,�4�4�,�rt Ipjcl
»ord. »I »j.

Onsdag;
.Faust".

(Uden Abonnement.)

Auktion.
Tirsdage« den Ltffe Zev-

temder forstkommende, om Eftcrmid-
bagen fil. o, laber H». Hct<rroarrbtgbebBiflop Monrad, St. af D., vct en
eneste Auftion, der afholdes paa
selve (Stendommen, opraabe til Bort
salg. iaafremt antageligt Bud skeer;

(»icnfommen Matr.-Rr. S
®atc Rr. .» i Vrogafe, (5hri-stianehavns .Kvarter her
5tafen.

Konditioner og ovrige Ejendommen
vedkommende Dokumenter ere til Ester-
fnn paa mit Kontor, Vestergade 2, og
Ejendommen kan daglig kages i Ciefun.

Kjodenhavn, den lftc Seplbr. lr-05
<5 M. Winther.
C Perrctsprofurator.TIVOLI.

3bag : Koncert fra Kl. þÿ�7 ��1�1�.PaaPlinten : Kl. 6 IkinedandS og Kunst -
produktioner. Paa T heatret Kl. 7, 8,
i) og 10 Kunslproduktioner. Dand« ogPantomime; Kl. 9 Dand« af Dmsllemuz. Kl. tfþÿ �11 Hornmusik.

sparekassen,I Tojernet af stort og lille HfUiqgciitfmrbc,er aaben doer Dag fra 9 -2 og »or
bag desuden (for Indskud) Eftermiddagfra þÿ�0 ��8�.Reitteu, dolvsjerde Pro
e«»t. beregnes fra Dag til Dag

Korfttni Kongeriget Danmarks mate-
rielle Udvikling

Kaaselille
Slalland lBefte-gade 2>. Pedersen. 5tu>

de i Oeense. Topvard, Provrietvr, Toiéot.
Rosenstad. Maler. Horsens. Fensrn, Sm.d.
Helsinaor. Petersen. Slagter, Holbak. B.r.
Fotograf, Jylland.

tli)(ba(|«gab«tjen(fl(
Onsdag ;«n 6 Seplbr

Frue Kirke. Prasteordinaiion Kl. 9; derefter
viadife, Hr. L. Hansen.

Helliggeistes. Hr Fibiger. Kl. 7 Aften.
Barlou Kirke. Biskop Grunblvig. Kl. to.

NfgangstagenefortetransatlantiffcDamyffiteiSeptbr.Maaner.
T>1 Fra Navn Dato.

Qucbek
New ork (»ia Queensloion)
Newyork
Newvork
Niwvork
Newvork
Newvork
Rrwvork
'P raernz (via £t. Tbomas og Haoana)
Brasilien og La Plan (via Lissabon
Rio Janeiro (via Lissabon, gt. Prncerr (Gap

Berd). Pernambueo og Babia)
Bestkvftcn af Afrika
De( gode Haabs Foidjerg »g MauriNus
Orerlandspost til Bon.bap

Do. lil Kalkntta »g Kina. de bollandjke Kolonier,
Manila etc

Liverpool . . .
do

Bremen
Hamborg . . . .

do
Southampton

to.
do.

2t Razarre .
Southampton

. . Hibernran .
Asien
Rew-stjork
Allemannia
Bavaria . .

. Amerika . . .
All mannia

New<?lo>k

Cneita. . . .

Bordeaux |
Liveipool
Devonport Cambrian
Hamborg ' via

Marseille

bo. do.

31. August
2. Sexldr
9. Seplbr
2. Seplbr
9. Seplbr

W August
6. Seplbr.

>3. Seplbr.
16. Seplbr.
9. Seplbr.

25. S plbr.
24 Seplbr.
10. Seplbr.
l 3. Seplbr.
kl" Seplbr.

10. Seplbr.

ti.iioiimt.
<5tr,blis,emcntet er luffet ,dagyaaWruuf af orbrrcfclfcrnc til l.ebel af Trcdcrik dcn ,»j-

%eudcw ilegjvringstid.
I darbeidrt etter oflicielie Kilder

af
4 . .TS. I.iiidiuaun.

Pris 48 sk.
samt i TI«. 4i;t ;i<1rii|»« Ung-
»K I"H|»trliUfidcl. St. Kj#»b-
niag. rgaoe 7.

Vi tillade o« herved at beljendi-
gj-re, at vi hags Dato hav« overtaget
Hr. Antun lliiilri- el gante
Ojt velrennnierede

fotoi'afiske Atelier,
(St. Kjlmagergade 39),

med tiiherende fortrinlige TCtioUi-
ncr. .Ip|>aialrr <>? neiett-
(lv<- llad« r, anbef lende os mtd
1> omp e Udførelse af Alt til F«(o-
lirnlicti henhorende.

VteLet er daglig aabent fra Kl.
9-6.

kjobenhavn, dcn 5. Sept r. 1865.
Alstrup & "Écjcr.

4lf!|rnurfff8--ScffliaO.
.indtegningen skeer daglig. n paaHvvedconloirel i fijodenhavii , 3nlegabe2. Hjornek af Dstergade. 1ste Sal /fra

þÿ�S �2og þÿ�4 ��8�.
3 alle Boglader faml hv« Forlag

gerne faaeS;
Portilr"

uf
lAanr; Chli.li- ttde

!I

plsnniuji zsiulc.
Paa et stort Blad. Pris 12 mk.

(?I)r. Steen S 2i):i.

Statist.st-tovoqrafl? Vcstr-wclic af .Vvertngttllumet Slesv a
vcd I. P. Trap, 2 Dele med e» sto?
Mirngbe flildrendc Bilag, bestaaende a
Raart, Grundtegninger. Prospekter ogTegninger af aldre cg nnerc BngningcrKirker, Slotte etc. etc. Sabstrip-tionSprtS »» Mr . nedsat torie
indtil videre 4 Rd.

Da vi have tilljobt vS Restoplagetaf dette anerkjenbte Vart, og staa i ben
Formening, at Bogen, der er i ligeGrab nitttig og underholdende, vil vare
af fordeles Interesse for dcn storrcDel Slesvigere, de? i bisse Dage gjaste
fijobenhavn. fandt vi Dieblikket passende
til al lade denne PriSncdsattelse ind
tråde.

(£br. teett K 3-ott.
KjodenhavnsForer.Lomme- Beivifer for Reisende

'
med en Plan over

Kjobenhavn og «hristiattshavn.HH 3:fcr. Pris H ff.FaaeS i Bogladerne, paa Kjvben-havn« og Korsor« Jernbanestationerfamt Ho« '
3- Wolff K Komp.,

Skindergade 2.jftej?n(

Fotteqneiit
over «yr aofomur ??eif»dr

anmeldte paa Polititontoret den 4 September
Hotel »'Angleterre (Kongen« Rviorv 34).Luvki«, Kiobmand. Aalborg Llf.n. Jager-mester, Meilgaard Iorgensen, Kjolmand, Hader«lev. Werner, do . Ibisted. Hanke do

med Son, Hsorring Soicbfeniu«, to., Skien'
Illum, do.. Drammen. Tbiest, Gebeimereferen-bar, SleMn. Mårten«. Bur.suck s. Sl.svia
Krasst, Revisor, do. Mareuesen, Orqeli-vgger.Aabenraa Errrn. Ksobmand. ShristUnia
Rielonv, do., do. Sebwarzenborn, do , do.
de Peros-Mandis, Proprietar. Borteaur. Kry-
pel, Kjobmaiid, med Frue, Aarbuu«.

'

Secher,do , do. Ebrruansen. do. Hamborg. Zodns'
do., bo. Grunevera, do.. Lirbeek.

v Hotel Ro!j.rl (Bed Stranden 18).
Rebeier, Regjeringsasftssor. med Frue. Frank-surt. Callsen.Kjodm.ind. Aabenraa. CemperApolbeker. Hamvorg lise«, Kjobmonb. med
Familie, do. Benedir, bo , Leipzig. Kvenigk.do , Mk Hill. Frue med Familie, Cdrr-
stianstad. Lamm, Grosserer, med Frue. Sloct-
bolm. Bird Konrul, Snglind.

Holck SfaaiMna-Jien (»olbersqab« 21
Soldenfi jerne, Ritmester. Soeiiae M> nck'
Kjobmand, med Frue. Ebeltoft Schcbye do ,
Hjorting. Moller, do , bo. Spark, bo , med
Frue, do. Sved.nborg. Ritmester, SverigeCarsten«, Unid. nicel , Cbristiania. Holst,Kisbmand. Aarbun«. Husted, do., LiborgRamslund. do., do. Krark. do . do. Frostdo., do Fristed, bo.. do.

Hotel Bag Ho- rtungtrn. Nordstrom,»rotteret, med Familie, Landskrona. Bergfalk.Kiobmand, med Familie, Stockd.-lm. Bade.lo , Hamborg. Tutv. do., da. SleenbockGreve Kammerherii. Tbur«,jo.
1 Norgesgade 37). Bolinder.Fabrikant, med Fiue. -otcckbolm. R vrnllewGreve, med Familie og Tjener. PuaerurEliernivar.-. Hofma stal. med Tjener. SkråneLauion ZbomP)on. Renlier. London ThompftnFroten. »o Bewl r. Re, lier, Tulin

do , do. Kaezer , do, Kjoberchavn. ?!ekcr
mann, Kjsbmanb. Dcssau Ostenfeld. Fult-
magltj,. Rander«.

Hotel Kronprindsen', Rvbavn 21 V ®uu;i
pitnstobet. Rykjoding. Jacobsen. Maskinfabrikant, med Fine. Haderslev Iorgensen.med Frue. Al« Han'en med Fru do Dadl.Apotdeker. med Fimllie. Grenaa. Lunoe. Pro.
kuiator. med do, do. IngeiSl v, »job,nand
med Frue, Zvllrrnb. A ell. Frotener. Ho sen«.
Nobel, Kjoi-mand. med Familie, Grenaa Mi-
chelsen, F>ildmaglig. med F,ue. Falster.

a
a

a

(!:n Hor AMedsseil
for dr ljlliagtvlrrtndt

Slesvigere
imorgcn. nstaq. hvortil Sies-
visiernc og teres Pa-rtrr have
fri Afgang.

a

a

Do. lil Aden, Point de Galle (Ceylon), Pen-
diibery, Madras, KalkrMa. Singapore, Sai-
gon og Hongkong þÿ�v � do ')

I 25 Seplbr.

D». til Vomdav

a

bo. via Tri st
Do >rl Kalkulla og Kina. be bollaudste Kolonier,

Manila «tc p , >,
Do. til Australien (ogs-ia lil Mauriliu«) to. Marseille
Te. d». - do. vu Zricst. .

16. Seplbr.
| I Seplbr.
I 16. Seplbr.

| 8. Seplbr
i 24 Seplbr
25 Seplbr
24 Seplbr.

') Slutning »s Brev-Znblevrringen i Hamborg.
) Pr. fransk Dampbrab den 19 i bver »a.rned fra Marseille til Alerandricn.

Forventede transatlantiffc Dampstibe i Septbr. Maaned.

Thors Hol.
lakken, Tirsdag den 5. 5eptbr. :

Stor Koncert.
Af i'rogrammet froraliævos;

Scene og Arie a( -II Trovalore-, svi.ge«
1 Kovinme.

IVrsonerne:
l.eonore. Fru Norinv,l-'ini, Hr. Henri.
Trobadur, Hr. Norinv.

| Arie ak -Fannelli-, synge« »flir. Norinv.
Ari» al -Robert le Diable-, svnges af

Fru N'oriny.
Le« brasillienue, Du»l, «ynge« af Ville

Marguerite og Lout>e.
tulre 8 sk.

Udvandrere til
Amerika og Australien

bete ;t tf« daglig paa den billigste og bedste
l'.aade. Da jeg selv dal ovboldt rrlg en Rcrkkc
as Aar > Amerika, ville Udvandrere bos mig
kunne crdolde alle Oplvsnrnger, saavel om Op-
bi lber i Amerika, (om Reisen bernl.

3- P. »olie.
Nyhavn Stuen.

Fra Til Ravn Dato.

Newvork
Brasilien og Plat fl.-d.n
Bera ruz, St. Jag>> de Cuba og Marliuigue
Brast icn og Plntaflodei,
Del gode Haah« ForbjergDe! gode Haabs Forbjerg j
B stkvstcn af Astita v

.avr«
ou bawpl n

il. Razaire .

Bordeaux . .
Falm rrlb ...
0lv» oirlb ...
Liverpool ....

Indien og Kina (via Suep . .. Aar serlle

Do. do

'Australien og Mauriliu« (via Suezl

a

. triest . . .

. Marseille

29. August
5. Seplbr.

14. Scylbr
20. Seplrr.

20. Seplbr
15. Seplbr.
Id. 2., 12.,
j I« eg 27..'

bver Md >»., I. II. og 25 .
kbver Md.

>12 . bver Mb.
'r Den 2 og 16 sra Bombav, ben 12. og 27. sra Kalkulla og Kina

Licitation
over So.

DnSdagcn dcn «te 5cptem
ber t. 21., Formltdaq .Kl. 11,
blioer i Vilbtfogebboligcn Kortnncn
i ben kongelige Dyrebavc afholdt offent-
lig licitation over cirka 1600 Centner
v10,000 l'pb.) Haardbuntsho til
Vilbtftanben i den kgl. J.rgrrcborg
Dyrehave, at levere dels i September

|b. A., dels paa Anfordring i Januar
! Kvartal n. A.. og iovrigt paa Kondi
toner, som ville blive meddelte forinden
licitationen paabegyndes, dvorved be-
mirrkeS, at Hoel vil blive opraabt i
Partier paa 32 Centner (200 ?pd.) ab
langen.

Kjobenhavn, ben 28de Aug. 1865.
? C. Eide,
Cverforftcr.

Holbak-Pakellen .Julius" modtager graal-
geb« þÿ ��IManbag Eftermiddag Rvbaun 59.

H 8 Bahe.

G Visitkort i Rd.,
"'d 2 P-rsoner samme Prr« A;e!i.rcl Pim«
m.lltaftot 42. 2den Sal.

I (hiiiidrere
til Anc-rika indskrives daglig fra Evpe-
d l oiien ved Ulorh & llo.-np., Hv
skenslrde 6.

Priserne ere ligeså, villige som paaelhverl andet Konlor her i kiven.
i «5. Sko og Srovlemagafi i (l.'j.! g in« Damebiunelsstovler ub>»lae« ril IV mk
Parret. M-rg.nsko 5 mk.. EaffranlT« 4 mk 8 ft
B-rnesi-vler fra 3 mk. r Abel gabe 65 i Stuentat v.b Dronningens Tvergabe. dos RasmnUsen. Handlende give« Radal.

Kun Michntlscn
vat »amm.lmvnl Rr. 37 ( Stuen kj.bei
brugte Herre- »g Dam-klaber, Srvvler ogLinned, Guld. Svlv, Sengklab-r «. M. »g

| betaler med den dvieste Pris. som nogen Hanb-
lcnd« kan give.

SeftenJ Dyrehaven for
Slesviqerue.

Estcrat alle Deltagerne i Festen med
dc sorskjellige Banetog ere blevne l>e
fordrede til Klampenborg, fatter Toget
sig Kl. 4J « i Bevægelse til den sies-
vigste Stc». Man opstiller sig paaBeicn fra Klampenborg til Fortunen.

Ml. Deltagerne anniodes cm umid
belbart efter Ankomsten at forlade Bane
gaarden og om at solge de med en hvid
Kokarde kjendelige DrdenSmarftallero
Forskrifter.

Komiteen for Slesvigerne« Modta
gelfe, den 4de September 1 665, .

«®fiiO!ier.
Tirsdag tin 5. Sert-mbct

J)l 9 Auktion paa SKataialplatscn i (ibii-
fha« ten gemte« Bastion (Svmius) iver
gammelt Jern Tommer, m m. m.

Enetag ten 6. Seplemder.
Hl. 5 3tic ou si tg« Auktion »v.r og » a
i Gaarde« Malr. Rr. 61, 62 og 63. »ladebv

Kvarter. Krystalgade 24. Maag. Notre
gat« 6.

Utifer ktr jiiniira
D n 4 Seplbr.

Aftote Grosserer Dvnnes Brr» Melchior Rie!
fen« Bo

Ardsde Tomter Nieolai P tersen« Bo er over
taget as te mvndige 'Arvinger.

Zommersvent N. Lbiisteffersen bar overtage!Boet som testamentarisk Arving efi.r sin af
tote Hustru Elisabeth, so ti Jsrgensen

3 Ret aktor Sivart Meyer« Fallltvo ai'tolte«
Skiftesamling den 7. t« . Midtag Hl. 2.
bvcrlrl alle Betkommente intkaiti« for ai
erkleere sig over en i Boet fremsat Paastand
om forlod« Betaling as en »rilati.ing va.i
66 Rd 3 mk. 12 st. for Istar dseeNels« af
den Veiligtet ivoir Boet« Zrvkkeri bar
rettet, og as Omlostningerne ved d.n derom
asbeltte Skjsnsscrrelning og as Huoleie
efter ten paagjeeldente Lejekontrakt, indtil
Leiligheden kan Mioe tortleiet.

Tirsdag tciié, September
I0M Aimanat-Dag.

Ballesen.Dannebrog sNestergade 29 >.
Malermester, med Frue. AalboigHamschouc. Hotel garni l'Bestervold 25)
»cl'ibye. Landtnsvetror, Lolland Ra«mu-sen
Zroken. ZviN.

Hotel Stadt Ludeck (L. Slrantstrate 5)
Halgreen. Landmand. H.Ifingberg Slien. to.,
do. Zonseii, bo., to. Egkiadt. do., do. An
tetsin. to , do. S (sin, to., do. pindavist,
do., to , Angust.n, do , to Person, Jomfru,
to. C Ken, M . to , to Olsen. L . to . to.
Christiansen, Skomager, Frederikshavn. Anter
>vn. Jomfru, Helsingvorg Be-gmann, Tapet
lerer, Sl-ekdolm Pelers , . F -m ru. tsloledoig

LchmidtS Hotel giiriii i Sl. Anneevlad« 22 i.
Raemnesen, I , Landmand. Aabenraa. Ra«
milssen, F . do., do. Krarup. Prast. med
Fine, Jylland. Midteldoipf, Oveisoister.Preu«
sen. vavpilen. Fraken. Hader«! v. Sarensen.
to., to Mellerup, Hantel«sultmeegl>g. Fol-
iant. Petersen, laptain. m.d Familie, Ran-
deis, Herium, Isvbmanb, meb Frue, do.
Pelerson, laptain Malmo

Hotel Vai.nevirke iRonevoIt 1 2)
paeeopiean, t and. phil.. »eb Familie. Stubbe-
kloiing. Zensen. Provst, med do . Aarbv.
Srtnein, Br< prieiar, Helfingor. Zolderlnud.
ijvbmaud, med Frue, Reestv.d Benten, to.
Rvtlvbiug Ringsi.d. « ammer aad. Holbérk.

Iltlriireiteie. Hotel rRorgeegade (8)
Dablstrom. Stistamtmanb, m.d Fa« . Aalborg

H-'Irl C reiHiib (Rrbovn :n Gnlstad.
laudidal . Helfingor. Rvgvist, Bogdolder.
ksterio. Lrnd'rom, d >.. do. Dieik«. Brvgger
voli;en. Araiidi erg. Kjobmand, Wepo. sti« te,

ertet, Holsten. Mav.r, Musiktirektor,
'.'..nketioi.a Alsiii, Slagter. Solortoborg.
.'-okman. t» . to Bos«. Kaprain, to. flampkin.
Baiiiku >e> Hull. W sin an, fliodmant. 3«n-
koping pelei en Mamsel. Helfi, gor. Olsen
Propne en, Helsingborg.

Hotel Toldbod lBiliI,»S i Zoltvotveien 271
Larsen. Kapiain. m,t Fiue og Son. Norge.
Tornblad, »o, med Frue. to. Hubert, to ,
do. Gra mer Cai ti pharni . to. Clausen,
M . paiidmand. Slesvig. Clausen, Z.. do ,
do. Fessen, do., do. Ost igaard do., do
Plale. Tommerdandler, Hamvorg. Plale, do . »o.

Hotel Birtoria (Lille Strandstteede 8).
Zbomien, Botker Hjorting kbristcnsen. Hoker,
do. Larpn. i ostbud. Hobi o- Frnsen, Fornnu,
Ivllanb. Larsen. Sergeant. Helsinaor. "Flindt,
Konsul. Holbat. Heger, Soro. Lercker. Kom
mi«. Aarbuu«. Zensen. do., do. Lindgvist
Zomstu. Malmo.

Hotel Stocksiolm lLrlle Slrandstrade 22).
Morix. Missionar. Goledorg Andersen. Se
kieler, Odeni'e Lilliendadl. Forvalrer. Cdri
stianstad. Rosenavrst. Froken do. Rosengien.Kobbnsmedmester. Sundewall, Link gnist, Mam-
si. Helsingborg. Ha«selgre». Guldsmekmesten.
Lund. Elm.,nist. Blikkenstager, do Govaerl,
Fabrikant Biiissel.

Tre Kroner ,T«rnebu,ke.iade 4). Olsen,
Aolosorraller, Varlose. Mortensen, Forvaller,
med Kcne. Kokkedal. Ra«mu«ien, Landmand,
med Ktne, do. Rielsen. Opvarter, Ijobenbavn
Peters n vandmand, med Kone, Helsi-igor

Store Kongensgade 5 Bager, K,ob
>nant»enke, Reestv.d Bette.,en. Froken, Odense
Holst, Frue. do. Hanen, »nkesiue Haderslev

Dverlliosegaard rRolenaaaiden l2l. Tom-
merup. Moller, Esrum. Werner. Fultmeeglig
da. Lund. Partikulier do. Raemussen, Fuld«
mmglig. Hillciod Eullich. Forvalter, do.
Fug sang. Landm mb. med Familie. Slesvig.
Langsted. Frederikastad Zensen, Fven.

zaoirl tre H,ortr (»leftergade 12). Larsen.
Ha eleier, med Frue, Aarduu«. Sebroder,
Gtdceier, Santbvgaard. Mcver. Elalsraad.
Frederiksvart. Paludan, Prast Fven. Lang-
balle. Kiobmand. n ed Son klardun« Tdomsen,
da , Rvtjoding v S Zboms.n. do . Kallund-
do'.g Christensen, bo., Aarbun«.

Roser, l'B.strigae 41 Slav. Slagler-
mester, med Frue. Fisk.ne Nielsen, Proprietar.
Tommerup, giller. Blilkenslager, med Frue,
Hollak Grer«, Slagiermester, Ringsted. Han-sen. Bodkeemefter, Kjoge. Ed.istensen Slagter-
mester, Helbak. Petersen, Mejeriforpagter,

1 Hotel ?»nd» Lanenbora (»tore Gttanb-
sirate 20 ). Pelersen. Skiatetaiester, Aarbuu«
Epliib. Skomager, do Fons«. Proprietar'Rarnplnnt.

Hotel S tabt Aaldveg rRib-vn >»).Tdersing, Oberst. ?)stad þÿ�«�, ��b�n�,KobbersmebOdense
»ornrnrl AvlSgaard lLubm«gate »>

Fobairs n. Proprietar, Zvlland Christensendo . to. Jensen. Emetemesier. Ranoer« Son-
tetbv. Gjor, lermester to. Sorensen, Forpagter.Joflanb. Hagensen. Student. Mor« Schou
Larer, S,«llant Andersen, vaterdantler'
Aalborgs Ovesen. Beftmtien Hansen. For-valler, Slr«oig Broteison, Zultii-agtig' H,.terslev. Hvas«. Snedkerm ster. Aalborg Han-
len, Magler, Zlineborg. Dadl. med Fiue,Hader«!. o 1|«r Magler. Koltrng

XirKi|i« ten Septbr.
A sgaaende Jernbanetog.Til Kor««- 7 Zm. med Lollandsk. Fvensk oa

Jvtlk Post. 12 Middag med Bane-Post
yff" Ut(l,Un>l7' Lollantsk og Zrensk

Fra KotSor til Kjobenbavn 7 '/4 gni., 12 oa
i

1
4 Eft

Til Klampenborg þÿ�6�/ �S'/4, 10, 1 1. ||>,t,
12 o s v bver snlde dalve Time indn!
I I Asien. Retur 7"", o. t l, H t, 12' 4

(. v. bver '/« og » , Time indtil 12' ,Aften.
þÿ �Helsii'gor 8 Fm. meb Horsbolm«. Frrde-

ritrund« og F-ederiksvark« Post. n Fni
med Bane Post. 7' . Eft. med Horedolm«Post. Srlralog 3', Eft.

Fra Helfingor til Kjobenbavn 7 og i (« Fm
3''i og 8 ttfl.

Asgaaendr Dampskibe.
Trl Bogense, Fredericia. Middelsart og Koldingþÿ ��O�r�n�c�u�"3 fist. fra Knastbusbroen.þÿ �Malmo Dampskibe II',. Zm.. 1'/,. 4',

'4 5 '« fist. fra Krasibusdreen.þÿ �Landskrona og Helsingborg .Helsingborg.4' , Est. fra Kvasibuebroen.þÿ �Helfingor Helfingor« Dampsk. 9 gm. og3' , Est. fra Kvastbuobroen.þÿ �l'udetf .Cllida" 3 Est. fra Toldbodenþÿ �Bogense, Fredericia og Kolding .Perle" 5
Esl fra Koasibnedroen.

ijr« Korser til Rvborg .Riord" 10", Estþÿ �Korser lil Ludeck .Fieor" 10", Est
7 »kommende Dampskibe.

Fra Malmo Dampskibe II',, Fm.. z og
550' Eft til Kvastdusbroenþÿ �Helsingborg og Landskrona .Helsingborg"9" 4 Fm. lil Koastbusbroen.þÿ �Helfingor Helfingor« Dampffrbe 9' , Fm..
sg 524 Est. til Kvastdusbroen

D«be
(Anmelbie s»r Skifteren, n ten « Seplbr i.

Gebeimelegotionsraat Andrea« Peter Knud-
l">. Ektateisoent Hermansen« separer- de Hu-fttu Lovise. Klotwaird August Heegaart«Hustru Cbrrstiane Brlbelmine, soti Lvstrup.Arbeitsmant Sigersted« Hustru Anna Elrsabelb.sott Meyer. Snetkersvent Zbeotor Nielsen
(jotbenv Ber lmagler Mose« Gottsrbalck Anr>» . »orbe»r.ng«du«sange Peter Martin Arliptemtbefvenb Jobanne« Michael Brlb.Im Ebr,sten ren.

I P r o o ind se > ne.
Byfoged Gad (Sabvj. Ludvig Deltessen.» Aar (Bogense). Eopdie Caldarine Lieblen-

derg . f,tt Hoffgaard , Qvistgaard i. MarenZenien. 71 Aar i Ringsted).

Sevr» rktglicdtr.
Tirsdagen den 5. Seplbr.

Kobberstitsamlingeri. Il-Z
Aniit-Kabineiiet. iz-2 grebb. »anal (2.
Ralurtist. Museum, ti.,. rKrybbvr ogZiske,!don?a!tsen» Mui'cum Il-Z.
Cbnst.ansborg Slot, naar det sorub bestille«

bo« Forvalteren.
Der, kronologiske Samling paa Rosenborg,naar ber tages Billet bos Assessor La«soe.Den kgl. Malerisamling paa Cbr>st>an»bora

fc let. 10-3.
Den zoologiske Have reb Frederiksberg Slot,

aaben bver Dag.
®er Frue Kirke forevist«, naar man dcn-

renb.r sig til Kirkebetienlene.
Bor Frelser« Kirke forevist« af Hr. Over-

graver Slerbeusen, Dronningensgade 67.
Antik-ralen paa Charlottenborg, naar man

derom henvender stg bo« Portneren
Botanisk Have. naar man deiom henvender

stg til Hr. Gartner WiilbaG.
Del stor« kongelige Bitliolbek 1 1-2
Unirersitelsbrblioibeket (1-3
Llassenske Bibliolbek lt-2.
Borssalen 2-3.
Menten er. naar der monl.s , lilgangcligfor Publikum til fotub bestemt. Tiber.

(Espebttion for Montcu« Sager þÿ�I�I �3.)

<W»r trnfeué Kua». »g Ratnralie-
Kabinet, vesterbro «>. Gi,,,« vntr« for
Aiasterne

Kontorist Dtto Ferdinand Danielsen
oq Jomfru Slmolis Kofosd lykonstn«
Anlsdning af deres Forlovelse af

| rn Ve,, , .Htolbarf.
«e»



K>«deba»dcle», Hoibroplads 19, fl
| Klar Lim 20 st, ty« Sbellat 4 mt..

15 rør. Sprit 2 mi.. Pimpsten
6 st. Krystalgade 3, Stuen.

anbefales i Publiknms
rørindrinq.

S duelige
Kurvemagersvende

! 1 paa Gcstel- og Grslagen- og l paa
! Gdstagpn og Tjene Arbcibe kunne srrar
i faa stadigt og godt Arbcidc hos E. A.
Rohlscs i Aalborg. ØRb. For
strivningspcvDe.)

Gutdnrbeider.
Et ungt. »e'.anbesalet Menncfte. der i nogleAae bar a.be.t , vcd Gulesm.kpr-fessionen.

l'ger paa iKr.nb as .nkttuine Cmst. t.gbeterPlads , om Forbundlr paa et V-ritstek. bror»cr arbeidc« i þÿ ��a�,�vgulb Hein onst.« en Plads
i en ar Peor nt crnc eller oa aa i Sverige eller
Ro.ge Billet mi? 6 940 kcte« taklast paabctte Bloks Kontor.

'»s ung Kone beter en Herre iver Dame
om r Laan af 25 Ro. imob et mainekligt Ai-
kr-g og Sitteibck i et godt Znkko B>«<,
mrk 945 bedr« indlagt paa dette Blads Kontor
i Lobet ai 4 Dag-

8(111111)011115 J-MUIlllOii.
M«rrk.

Hindholm.
Undertegnede opfordrer herved tit

al indmelde Lærlingcr i denne Skole
til Vintcrhalvaarct þÿ�1�8�6�5 ��6�6�.Vo«
Maol cr at lede tcn vorne Ung-
tom af Bonteftantcn til cn om-
tuttende SplySning om FolkctS og
-rædrelandets Udvikling og Forfatningsom ModerSmaalet og detS rette Bru' 9 Skrift, om Naturen oa
ben« Virksomhed . s«. t.l Færdighedi Regning og Skrivning. Til denEnde gives her Undervisning i Histotie v'andbolovc og Statshusholdnina.
I Læsnuig ok danstc Foriattere, Sprog-ære og Retstrivning, i Kemi oa Fysik,samt Geometri og LandmaalinpBetalingen pp 60 Rd. halvaarlimhvorfor Lærlmgerne dave UnderoiSn ns1 9 Barme: de maa

c" Madrat?ttl en enkeltseng, og selv sorae for
delt "loe é"?"s 'Udmeldes for ethelt Uar, betale kun 110 Rd.

Undervisningen begynder den 6teNovember tomkommende
Hvlfteinsmindc ved Slagelse, denede Auqmt 1865.

T'tcphanfrn,
Skolebestyrer.

, Gn Jagt.Formedelst Bertr.ife falzc, ,n a,trt S -te S-il. Anker og Kjev
'Ballast » i

' «n-ereel»ster. ferler uten, Ballast eg I.gaer 5 Fob web Last. R»rmeieUnderretning þÿ �Kiavcnaaaik H»e.I
R-rrejvllank. Rvbarn «>.
..a??'. T.-vgkI-'kers«.bler s«,

f
»' ' "I S ammestet«'»lae« 2 lange vrtvlebante. el Elrvaebr-vr enrrippestige. s Alen b»i.

t"id C»onninfl
»g gult Bep faaes billigt ttl Forbrug og »ikere
Forkintlmg paa Hjsrnct ai Akel-'oa Prmb-
iensgake bv« R. P. Peters...

indbirrsaft
anbefales af

<1buarb Hartt,
Bergergad« 49. Hj. af Dr. Tv.rgake.

lijeltUi ii dl 14 nrnp.«

En duelig Tolvarbeitcr samt
en røttltarbcitcr med gode Ånde-

»alingcr kunne sirar faa Plads ho»
Guldkmcd P. T'rSnrs' Enke

i Aalborg.
Arbeidsmernd

indbybt« til dt Mok, Ziiekagtn k«n 5te Stpt.
Kl 8 Afitu paa Rorrtbrogakt l4 igl Rr. I I)
i Sluen angaaenk, Lpfortlft af cn Aibtiker-
bo'ig. ?. Hllftl

Rau Tobakker.
Seedlrak. Pfalptr Srkaoks. BrasU iami

audit sint og otkmctrt Zobatttr scrlgt« billiat
i Dr llvcrgatt >8

Eliltt kjokts.

Kaffes<rkke, Gulvklnde-
r»> -g i iugt Paklcvn.ch bart« »Ntr Hj. as Mag-
stradt >g Knabtofticrbt 2> > Uiltbobcn

Vencficc
for den yndede Dandserinde Dmslle Springer

fra Vruosel. Gigtvatter.
De faamcget efterspurgte iigtvatter

scrlges i forseglede Patter til 3 og 5
mt. i Læderstræde 24 i Kjobenhavn, hos

Zoracl.

P. SMngctilicrgS

Grande Soirée mnsicale & dansante
extraordinaire.

Arokovlenne, 1ste Gang, af Dmslle Springer.
Pesther- Waltzer, Iu» de deux, Iftc Gang, og Pas de Tvro'ienne, Pas de

deux, af Dmslle Springer i Forening med den beromte Dandserinde
Froken Laurence.

Hatte-Gtablissemcut,

Vvgnkvnde
ff funder paa Fr.kci 'eborg Landevej Sovkaa
'teimid ag ten l'tie Sept.mbcr i Ziarb.bkn af
Sorgenfri det kan afhent.« af det« vier bo«
Moller Kl. in p-a Robi« Molle i Birkerod
mod at beiale tt lt Ave,r s>emenr.

4lff ina rette !
Herrcstovler rorfaau« for 6 mk , Dame-

ffotlij og Sko for 3 mk Bestilllnger paa Rvt
modtages i St. Pebcrstrate 21. tste Sal

H P. Mahler

røronnegatc 3", vet røothersg.,
anbefales med et rigt assorteret Lager
as agte franste og engelske Filt- og
Silkehatte i alle Genres og Finheder
til det arrede Publikum. G. W. Kleill,

Signora Verdini fra Madrid,
Duel af þÿ ��N�o�r�m�a�"�,1ste Gang, i Forening med Fru Andresen.
Les Hirode'les, Duet, 1ste Gang, i Forening med Fru Andresen.
Solo af Dperaen þÿ ��J�o�d�i�n�d�e�n�"�,1ste Gang.

Dhrr. Besendahl og Bendiren ville udfore sterc nye Numerc.
Det Nærmere af Programmet. Entré 8 ff., B«rn bet Halve.

Mrkauikus cg
io.l.KonqtiiSii.lO,>». s m, '

anbefaler ni Lager af Briller. Lorgnetter, chbeater-
kikkerter, Zbermom«Iie o. s. v til m get billige
Priser.

Bestillinger ra matbemattffc. nautiske og
susikalske Jnstruieenter mottages eg utfere«
nsiagtigt og billigt

Godt Poflpapir
mek gratis Ravn, 1 20 Brevart for 40 st..
Konvoluter 24 st. pr. 100, Slaalpcnne fra IL
st. til 8 mt. pr Gros, Portrml-Albnms fra 24 st .
do. Ramm.r f,a « st. Slti.. ko Visitkort fra
8 st . Skrivemapper fra 24 st. ko m.k Laa«
ita 40 st , Rvdemapper mek Stropper 56 st .
ktverse Skrivepapirer fra >2 st. Bogen, Siem-
velbogstaver ttl at mmite Linned med a 20 st.
Sltt., ko. Tal a I2st. faae« i 3 9, Gothers-
gade 39 (ved Apotbetetl dos R P March.

Kaftarsort farv, s hvor D»sda<,
i Zrekeritaborggakcn 3 ved Kultorvet. Hele
Kjoler, Eiltetei, Fratter, Bentlmker. Orerstvt-
ter sarre« paa 3 Dage propert og billigt. Alle
andre Kulorer farves. D. t. Etter.

Kunstdreier I. Qettinger,
Frederiksberggade

anbefaler et stort Udvalg af Paraplyer,' Stokke og Piber til ualmindelig
billige Priser.

Paraplyer repareres hurtigt og gamle tages i Bytte.
Arederiksberggatc 10

Cinders.

Engelske Eokes,
bedste Dampkul,

do. Husholdningskul,o. F. Asp's prima Stearinlys,
(lato Klasses lrliti«'«lnille |»aa.TIttliiio-lTd»llllliigen>,
2 mk. pr. Pd., anbefales Ldirr. Handlende < g Forbrugere.

Handlende itrdvanlig Katiaf.
Fabrik) Talirik»iidNtile >

l'riiidsi ssegaile 1. Oslrrgaile 30.

do. Neddekul
udn aales fra Skib.

Til Slesvigerne.
De »rebe si.svigffe Landmands Cpmark-

fsmdeb benlebes paa mine patenterede Malke-
maskiner. De erboltes meget billigt i Lille
Kongensgade 27, tste Lal

H P Henriksen.

Fritz Nissens
Kulforretning,

X) havn 5.

Ægto ungarske Vine !
ItviJe Og røde Bord-, Dessert-, fineste
Tokaier-Vine og Slivovi'z faa«s ene

ægte, garaulertt i Dr. Tv- rgade 23
hos J. Bauer. Sæiligt anbefales
lokaler lor Svage !Total-Udsalg

formedelst Ierntvift
Tandfygdom.

Alle lanti'rgtomme belbrebes sawr ten tes-
ttgste lanbpine standses sied ikkelig lander
indfait s. faa at te ganske erstaitc te natuili e.
samt alle knurgiffe lanbop rationer foietages.
M. A Menbelfon. forben lant!»ge bos boi-
salig Kong Ebristian ten 8de. Lkvalt. rgade 9.
lste Sal

Alt Smedearbeite udfores i Danmarksgade
sllvd Mikkel Weile.

El parli losie Jlltirftai
anvises tilsalg, tbammil Arlsgaart. Vareli'et
24. Irarreo mellem Kl. 12 og 4.

.F.glr iilorlnDki I 1 liam-
|>HKiie erholde- til 10, 12. 14 og 16
mk. Flasken bo« II. I. ItleverN.

Store L'«rsb|orustr. 5,
1ste Sal.

Sur fosforsur Kalk
uf udnixiket Godhed lil 3 Rd. pr. I00
Pd. e ri o des pn Rosengaarden 10 i
Siurn. ved Siden af Tvermowgaaid.

i) Mlkns Drruiirlkolf,
Lille Kongcnsflate S5,

Bioktaott Eltvtr fra 9 mk li! 2Rb. maantklig.
Dtr unktivist« i Zvdst »g Sngtlff.

Lokalti er mtgtl godt.

til Rensemaskiner, ertra tyk Kvalt-
tcc, faaes i alle Numere og forskjel-
lige Breder biUigst hos Ziaalemager
Z. Hirths Enke & Son, Store
Kjobmagergade 11, ligefor Silkegade.

En ferm og proper Enepige, der er dygtig
i Madlavning. Vask og Strygning, kan
faa en god Kondition hoS et Par Ny-
gifte, naar hun henvender sig i store
Kongensgade 16, 3die Tal, men uden
gode Anbefalinger kan det ikke nytte at
melde sig.

Flytning.
Da jeg paa Grund af þÿ ��B�i�k�u�b�e�n�sDmbygning" nodsageS til at fra-

flytte den af mig sammesteds i flere Aar beboede Butik, realiseres fra
idag og fremdeles hele mit meget betydelige Lager af:

Mineralvandsfabik
hir E tlsali.- ui 8oda- og 8rl-
IlTMcrvaild, saavel i selve Fa-
v riken som >,<»» Tobakshandler ||.
Ilnrtvil«. M. Annæpluds 16.

XB. I Parier af 2> Flisker eller
deio-er gives s,tav el Handlende som
Private sadvanijg Babat 0Jf Tegn
kunne leaes

Drfse s- og Klerdesfratter. Bcntlaker. Beste.EtarttOier oa « store Overtappee ttl 5 Rd.
«ltr . nogle aoke Sulb og Selv Evlleber- ea
i-pinb- ub-- >'ami »to. Siovloe og Barnes .-ktei
i«lat« t'l meget billig Plis. Sa'mm.lment t4> Kjalberen.

Haararbeide.
Al Slog« Haararbtikt dtnbortnkt til Pa-

irtmagtrsagtl i'ami Kuusisitlumgea-bcidt udsort«
rreptrt og billigt i Krouprindstsitgakt, Havt-
butik 4

SQnnler o () -Kjolfloifr
til Priser mindst SØ a »0 pL»t. »nter de almindelige,. saasom :

TEgte franske Shavler,
som forhen kostede IS 2(1, 25, 30, 40 a 50 Rd.,

sælges til 10, 15, SØ, SS, 30 a 40 Rd. For Handlende.
Prtcrfrn & Al rnstrups

Udmærkede AnchioviS, 3 mk. pr.
Dunk, faaeS boS ZuliuS Eltong, Gam-
melmont 21.

flpiiirrriloiiiii
erholdes i stort Lo valg h s Heinrich
Bien au, Amager'orv 25.

i)artnanika-falji,
Lillt Kongcnsgakt 40 svtk Rifoiaitaatni,

er forsynet mtk il stort Udvalg as starte, »«l-
lvkende Haim c nifatr Ctgtl-Haimonium«,
sarkelet passende til Lankskvtiiker og Stoler.
Harm o nita - S koler og Roder.

Til Koofi mationen ! !
To Moite rruiimk« Sliav-

Ist, pa-sende t.l Konfirmationsbrug,
anvises tilsalg fra de te Blads Kontor.
Priserne ere 41 , Ild. og 7 Ild. S.ht.

Uldne dobbelte Shavler,
som forhen kostede 7, 8, 0, 10, IS a 14 Rt.,

scrlgcs til S, «, 7. 8. 0 a I t Rd.

Uldne Kjoletoier,
som forhen kostede S4, s, 34, 40, 4H sk. a 4 mk. Al.,

sælgeS til SØ. S4. 3S, 40 ff. a 3 mk. Al., Albums od Visitkort
Til boieste Priser
kjobes astagre Herreklaeier, Ekolsi, Linnet.
Msbler. iAulb. Eslv. Kjskkentei. Sengklabcr
og Lommeubre m. m paa Eammelmsnl 38 t
Sruen, bo« Stabl. Billetter (ogfaa fta
Broerne! bede« »ediaate > Postkasserne.

''Aflagte Damekilrdcr
Ekotoi. Linned. Beroet«! eg Senatlnder m «
kjebe« ttl bei.ste Priser. Gammclmont 2« i
Stuen. Billctcr i egsaa fta Br- nel bedez
nedlagte i Postkasserne. Maban-e Stabl

Wnr S»l» s> ylinderahr«
fra >0 9id.. afmifnc oa

regulerede, fælge« HoS
Udrmagcr Springborg,

Grenncaade II. For Uhre-
nes Gattg indcstaaes. Brugte Vomme-
uhre taacS i btitte. Mj. Reparationer
udfores.

Stcrrke Koffcrtcr,
Dadsatke. Haltekuleraler og Ekoletornvftre sal-
ccs billigt Konciler udleies. Krvstalgade 2.
Hjornet ai Lille Kjobmagergade. sos

Sadelmager Agerbundscn.
Laster og Blotte salg«« billigt. HotamSg. 17.

El Zcrnikaii, cn prcimal-
»agt med Lobber, en Distvagt. et Kladefkab.
et Robbetiac« Diranbcrt et mabogni Skaim-
bratt med g-ont l»i <r billig tilsalg. Hj. af
Magstrabe og Knabrostiate 2' > Uri boden.

af bctjcnktr Prrsonrr a 8 st stikl, faaes bos
R. P. Morch. Bolbeisaakr 39 v,d Avctbeket.

<?n Guldkulskjerde
og tn Ptstttjcrde scrlgts for omtrtnl Kuldtls
Paidi. Aammtlmonl 25 Ztutn.

NB. Nester af Kjoletoier
scrlges til halv Pris.

8. Silkegade 8.
tmammmmBmmmmmaammKmmåBBSEcmmaBrmamvmBsamK linn ilriiiuVnliorlrnTf

Plads soges bos
en dannet Aamilie

salges for 1,708 Rd., naat det Hele fan ud-
betales. en smut grundmuret Eiendo«, med
2.000 Kvadratalen Have, beliggende steor uden-
for Stadens Grund, beboet as 3 Familier.
Eiendommen er cjaldsn »g Skatter tun >2
Rd. aarlig. Underretning iaae« ved Rorrcvold
>06, lste Sal, paa Kontoret jved Gotb.rsg i.

Mabogni- og Roddelras Fjeder-
Sofaer med Betrak salges dillrgl > Drrnnm-
gen« Ivergade 49. lste Sal. Sofaer, Stole,
Madral-er »pftoppe« smukt »g billigt.

Udsalg af
Alrdrr og parsomftier

as Z E. Kruger« bekjenbte gode Fabiitata >
Hoisens, sorennbes i Mobemogastnet, Vesterbro-
»abe 70. Zsar srembabe« : Ro<en-Nlycerinsab«,
dulcistcerct Wlrcerin-, Hpibeblomst-, Honning-,
Palme-, Manbel«, Koko«- og Uiteiabe o. «. st.
Sorter, Haarolit. Haaivop. Eau de Cologne,
Epril de Valdemar, Pomader 8. mmetorklab -
Ess.ntser i stort Udvalg m. m

En Tobakspilldersvcud,
der bar Fardigbeb i at spinde, kan iaa Arbeide
strap paa et mindre Fabrik der i Bvcn Billet,
mrkt F. 944 kan inblaggc« ra« terie Blad«
Kontor i Lobct -s nogle Dage.

Albums og Visitkort
af bekiendtc Personer a , sk. Stkt. faaes bos
R P Morch. 'sirtlerraade 39 v.b Apoibekct.

K'vr slesvigere
anbeiale« Iilialg en ,'muk ark Bank .Viltiecr-
mostine Amalicaakc 7 > Kjachcr.n.

I S Icrnpeiigcstabeas foistpllige Storrelse, blive bortsolgte langt
under Prisen. Det beiraik.s. at der inb.staaes
for at Skabene ee solide, brand- og kirkefie.
Borgergade 25 i Bunken.

Betonften,
l Kammenstobiilng »s Ecmert. Wius og<?ran>>».
cr tilsalg. Norrevold 28, 1. S., þÿ�9 ��4�.

St. Davids Kul i Skib
faaes bil gt paa H,»rn.t af Adelgade »g Salv-
gade hos Earl Rer up.

af en nylig konsinncrct Pige af bedre
Forældre, ligemegct om i Byen eller
paa Landet, dvor hun onfler at deltage
i de indvendige Gjerningcr, hvortil hun
er vant og har megen Lyst. Billet
mærket 938 bedes indlagt paa dette
Blads Kontor.

Assuiantie-Maaiscliappij
legen Brandschadc

Anbefale« ved
i Xulplicn.

H. W liirketerp,
Generalagent i Danmark,

Brolæggerstræde 9, inden 11 Form. og 3þÿ �5 Efm

Kaaber.
Mit Magasin er Hevet forsynet

med de mes'.e Kflf r»ar«t»ljk-
ker. I'urinrr ,faqneli« og
llHlerkHHlinr. I 14 Dage
bortsælg, s et Parti 1 Intcrkuu-
l»«-r meget b«'lydtlis under

lige om 200 fine Tlo-
ilt-lkHHbrr i ælare Facons sæl-
ges for hMlv l'rlM. Bartekaaber
og Dametrøier sælges billigt.

Mauufrtftlllblltif.
Den i Frederikshavn bedst belig-

gendc Manufalturbutik, der er hensigts-
mæssig indrettet og rummelig, og hvori
der i en Række af Aar bar været drc-
ven en indbringende Forretning, er
formedelst Handele Sphævclse at cr-
holde tilleie til Efteraarct. Man hen-
vender sig til Kjobmand P. Th. Berg.

II Firlledvtitn il
faaeSEt rigt Udvalg af Stcnoliklampcr

af nvefte Faeon« eg Konstruktioner falgr« til billigste Pifter. Gamle Lamper korankres. Lanke-
»artet 5 bos Blittensiaqeimester C. Holm

Boptrlswiaiidlliig.
Tirsdagen den 5te dennes ophorer

den af mig i Vognmagergade Nr. 19
forte Urlckramhandel og fortsættes samme
Dagen efter fra Vognmagergade Rr. 36,
Hjornet af Slippen. I Haab om at
den Tillid og Velvillie mine >rrcdc
Kunder hidtil har skjcrnket mig, frem-
deles maa folge mig i mit nye Lokale,
tillader jeg tillige at anbefale mig til
Hr. Schalde moses tidligere Kunder,
faml til Enhver der vil becrre mig med
deres Handel. 2Erbodigst

Lauritz Jorgcnscn,
Vognmagergade 30, Hjornet

af Slippen.

Franste iniilations af
Guldsager,

som iff« tn at akstille fra agte S uld og som
dolker sig uken at tabe ben tvlank«, del nu
kar Isar anbefales smulte Armbaanb. Bro-
scher. Mebaillons, Sbarivari. lanae og torie
Zaiwi - Udrtjakcr, Udinogler, Sbaolsnaale,
Slips-aale. Lrcniinge. Fingerringe, B»lt ipan-
br. Kompas. Kors. Nakkekamme, £vek, Lorg-
netler Manchet- og Cbemiseitiiapper, faml mange
andre franste Gjenstanbe og et stoil Ukvalg af
Fotografi Albums , Cizarsut raler, Zegneboger
»g Portemonnaies, som Alt falges til meget
billige Priser,

F. Zensen & Komp.,
Siotbersgake 50 »g
Frederiksberggade 5.

Mærk!
En Mandsperson, som vil uklaane en Sum

as ion Rk. til at viite mek i en inkbringenke

Visitkort,
2 Rt. Tusinct.

Grupper indtil 5 Personer samme PrlS.
For en fmuk lltsorrlsc og ual-

minrclig Holtbarhct oarantcrcS.
P. Tb. lfe«.

Bornegruvver tages kun til Kl. 4.
»ØWirr" i. r U-. fP þÿ �

Villigste Udsalg

a

a

J. Moresco,
GI. Amagertorv 13, 1ste Sal,

(lig, for Ile I ggeists'ra de .

Brev-Papir,
60 Ark 20 st; Brev .Konvoluter,
50 Stkr. 16 st; udmærkede Staal
pennc56st pr.GroS: elegante Skrive-
mapper med Laae 40 a 60 st. : stort
Udvalg as Rammer til Visitkort 5 a
80 st Stkt.; Dusinvis billigere; Foto
qrafier i en Mængde Variationer,
sinukl udfsrte, a 8 st. Stkt.; Dusinvis
billigere; Rester af AlbumS til Visit-
kort, som sælges til betydelig nedsatte
Priser i Klaredoderne 6 hoS

Christian Morch.
Fodroi tiobts »g s»lg<« i Antonistrabe >9.

Zienkrambntik.
En for >1senframbandcl vel belig-

gende og velindrettet Butik med tilho
rende Bcboclscslciligycd kan til Efter
aarcl erholdes tilleie, naar man derom
bcnvcndcr sig til Kjobmand P. Tb.
Berg i Frederikshavn. Poreelern.

Alt ni Porcelansdanb.ten Hen berend« bon
falges til k« billigsteP A. .Sansens

Ijtrrrhallc-Etadlisstoltt!,
Ebrjsttnbtrnikorstr. \,
(2rcn Putit fra ftergatc),

er for'vnel med et rigt Uboalg af l'iav,! stne
som simple Silke- og Filtbart.. S-lkeballe ira
3 til st Rb.. som udmærke sig v.d en smut
tKlanbS elegant og mokerne Fe»on Fil'battc
fra 2 Rb. til 4 Rk. 3 nit i forffj.llige smutte
Faiver og nveste Form. Rcparan ncr ukfo.es
propert, tuitigt og b.lligt. Sikres fta Pro-
oint ferne erpekerea buetia« mok Post-orstu-

I

friser.
Mentergabe 20 : Stuen

mtK&mæsxuam

piil. alcbsikk-r ørj Qliorrr
Fra e! stene Hu- i Ublandet bar jeg verr i

faa beldig at optjobe en bett-bclig Dc! go»Av nit fra 'Siaarer, der afgiver en god, sunb
Negtobak og salg.« fra t mt. 8 st. 2 mk.,
2 mt l st. til 3 mk pr Pund. Ligeledes
anbefale« et Parti Cigarer, grbe i Koasttet og
letbrernbente, fra 5, st. 7, S til 9 mk. pr. IO>i
Sitr Sft.-rgabe :,o: W B l i ch fe l b t.

Pools frit II (T# ,v-i ttlhitrL 0efk8# dlM Briler. ,'om egne
JlUIJlf flUII|lE U(j lllllll | fy godt fer fvageCinc, især paa denne

Tid af Aarct, udsælges langt underSQnntrr
ere af en Handelsrcisendc indlagte nic

get billigt tilsalg paa Hjornet af Skin-
dcrgade og Skoubogade 41, 2den Sal.

Prisen i det bckjcndlc
Læderstræde 14.

Brillcndsalo.

Udgivii »s og irvft bo«
E. Ferslerr ck Komp.

a
a

a

a

Forretning, tan, om onstes eiholke fii K.st og
Logis samt Afdrag paa Summen eller maa-
nekiig Afbetaling og Renter esier Lverenstomst.
Bar nti tan stilles for Laanet, Den, som vil
refiettere berpaa, bedes at inklagze Billet paa
dette Blads Kontor mit, 943.

En Symaskine, passende for en Skomager
eller Straker, smiges i Roscngake «, Stuen.

I. M. S. Odders
nykrlrder-Etablisltmevl,

32 Monterqade 32,
tx forsynet med et smukt Ukoala af fettkist
Heneflaket til sarkele« billige Priser, navnlig»entlaker af ukmait.ke Stoffer o, moderne
Facon. Sommersratt r fra I o Rk. til hsierePriser, samt Jacquer« fra SU. 3 «f. g,.
stillinger udfore« mek »arfte Roragtigheb.

Kogle kanneke Herrer mekiage« so« Mik-
kagsakonnenter. Slukistrak« t«, Zken Sal.

Ltrrerplads soges
enten som Huslærer eller som Hjælpe-
lærer ved en Skole af en fordreven
fleSvigfl Lærer, der tan fremvise ud-
mærkede Anbefalinger. Foruden de al-
mindelige Skolefag kan han ogsaa
undervise i Engelst og Tydst, samt
vcilcde Begyndere i Musik. Billet
mrkt. Lærcrplad« bcdcS indsendt til
dette Bl. Kont. Pladsen tiltrædes ftrax.

Galoscber?ra S mk.
Bornegsloscher fra Z mk , Damesalcscher s mk ,

Henegalositer Kmt . udsalge« i Krystalgade l S,
Zket Slek fra Zoketliten. Brugte buttes.

Z. P <i. Sarsen.


