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Fædrelandet.
CanccAiet beordrede ser en Tid siden Sognepræ-

sien for Vrigstcd og Barrit Menigheder, Hr. Boll-
ger, til al anlægge Sag imod Mag. Lindberg for
nogle af Denne mod ham i þÿ ��N�o�r�d�i�s�kKirkctidende"
gjorte Beskyldninger i Anledning af den nye Plal-
mebogs Jndforclse i Barrit Kirke. Vel er denne
Sag endnu ikke paakjendt ved Domstolene, men i Ons-
dags har Hoiesterel afsagt Dom mod endeel Gaard-
mænd som havde udviist en fredsorstyrrende Adfærd
ved forbemeldle Psalmebogs Jndforclse i Barrit Kirke.
Derved er kjcndl for Ret: þÿ ��So ren Olesen bor for
Aclors Tiltale i denne Sag fri at være. I Hen-
seende til de ovrige Tiltalte bor Overpolitirettens
Dom ved Magt at stande." Ved den inden Vcile
Amts Ovcrpclitiret stadfæstede og ved Bierre Halling
Herreders Ret afsagte Dom vare 3 Gaartmænd idomle
hver især en Mulet af 50 tf, to andre Bond er hver
40 tf, tre hver 30 cg U hver 20 tf. Sagens
Omstændigheder cre i Korthed folgente: Da Prcesten
2' o l t g e r af ftere af Menighedens Medlemmer var
bleven opfordret til at indsore den nye Psalmebog,
afholdt han flere Forsamlinger, hvoraf Folgcn blev,
ar 147 erklærede sig for den nye Psalmebog cg kun
Kl for at beholde den gamle. Da Lovgivningen bc-
stemmer, þÿ ��a�ldet er blevet tilladt enhver Menighed,
naar Pluraliteten af samme er enig, at bruge en ny
Psalmebog ved den offentlige Gudstjeneste uden derom- Forveicn al indgive Ansogning," saa vir Sagen i
Grunden dermed afgjort; men Pastor Bottger sendte
for Sikkerheds Skvlt Indholdet af Voteringen ind
til Biskoppen, der atter tilstillede Kancelliet samme,
hvilket kollegium bifaldt, þÿ ��a�tden nye Psalmebog ind-
forieS ved Gudstjenesten i Barrit Kirke, da Plura-
titelen af den til Barrit-Kirke horende Menighed har
erklæret sig for den nye Psalmebogs Jndforclse."
Hermed maalte Sagen ansecs endelig afgjort, og det
bestemtes, efterat kancelliets Resolution var bekjendt-
gjort i Barrit-Kirke ferste Jsiledag 1d3!1, al man
skulde begynde at benytte den nye Psalmebog den 1ste
Sondag i Februar Maancd næste Aar, hvorhos det
bemærkedes, at de, der ikke havde Raad til at anstaffe
den nye Psalmebog, kunde erholde samme gratio, da
Grev Scheel havde tilbudt at komme Menigheden til
Hjelp med en Gave af 50 Psalmebsger. Sagens
Beskaffenhed frembyder en hoi Grad af Sandsynlighed
for, at endeel af Menigheden er bleven paavirket
utenfra, cg da Sondagen til Jndforelsen kom, vedblev
en Deel Vender at synge efter den gamle Psalmebog. jj

Paster Boliger advarede dem cg lovede dem Forglem-
melse af det Passerede, naar de vilde salte til Foie;
men næste Sondag indfandt de sig atter cg vedblev
som forhen. En saadan Trods mod Ovrighedens
Resolution cg Majoritetens lovlige Ret bevirkede, al

Sag blev anlagt, og Udfaldet blev som vi ovenfor
have mcddeell samme.

Kl af te Onder i Staten, der mccst undergrave
Moraliteten og odelæggc ci blot enkelte Individer men
endog hele Familier, er Hasardspil, hvad enten det
saa trives i del Store eller i Smug, i hemmelige
Spillestuer eller utillatte VerlShufe. Tel har derfor
stedse glædet os, naar vort Pclitie har været heldigt
i at efterspore tisse Agenturer scr vore Straffcanstal-
ters Befolkning, og vi antage, det er Journalistens
Pligt, al understotte Autoriteterne ved al bringe Ma-
lificanterncs Afstraffelse til den storstmuligc Offent-
lighed, til Advarsel for Ligesindede. Delle Spil har
været meget udbredt i Jylland cg synes fornemme-
ligt at have havl sit Hovedsæde i Randers. þÿ ��T�c�u�-
risten" har anfort flere Exempler paa, at Folk cre
blevne odelagte derved. Saalcdes har en Gaardmant
Mads Simonsen i Bjergbyc tilsat over 3000 tf ved
delle Spil, cg vil nu med sin Familie falde Faltig-
væsenet til Byrde. En Kaagmand Soren Lausen
har i een Aften tabt 00 tf. Eet af de i Jylland
mecst gængse Hasardspil kaldes þÿ ��V�e�n�g�t�-�u�n�,�"et andel
þÿ ��H�a�l�v�t�o�l�v�.�"Nylig har Hoiesterel afsagt Tom i en
saadan Sag, anlagt mod endeel Personer i Horsens,
blandt hvilke tre Haandværksmestere, fire Haand-
værkssvende, :c. De Tilrakke vare ved Horsens Pc-
litircts Dom idomle Mulet af 20 cg 10 tf, men ved
Landsovcrrctlcn i Viborg vare de frifundne. Hoiesterel
har kjentt for Ret: þÿ ��P�o�l�i�t�i�r�e�t�t�e�n�sDem bor ved
Magt at stande." Denne Hoiestcretsdcm har saale-
des givet Politiovrighederne en væsentlig Srolle med
Hensyn til deres Rer til al forhindre te saa fcrdær-
velige Spil, cg den maa derfor ansces for al være
af særdeles Viglighed.

I Nykjobing paa Morso stal der den 3die Juni
holdes et Mode for at overveie Planen til en ugent-
lig Dampskibsfart mellem len vestlige Deel
af Liimsjordcn gjennem Aggeroanalen til
Hamborg eller en anden af Nordsoens store
Handelsplads?. þÿ ��I�n�g�e�nEgn i Danmark þÿ �hed-
der det i Indbydelsen, ter er undertegnet af d'Hrr.
Tang, Claudi, Nissen, Tofling cg Qvistgaard

cg saa Egne i Europa har foll en saadan Man-
gel paa Kommunikationsmidler som vi. Vi laae as-
sides, adskilt fra den ovrige Verden ved del vilde Ve-
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Til Konge-Mindet sar til 256e MartS d. A. ifelge
Anmeldelse i dette Blads 54 anmeldt eller indkom-
men 2084 op 26 fi
hvorhos bliver at bemærke, at fra Skagens
Kjodstad var til Justitsraad lVith an-
meldt 35 op 12 /3 som derfra overfortes
paa den af mig Ivulff, holdende Liste.
Fra Major Ingwersen meldtes mig senere,
at »er til ham fra Aalborg Amt var kendt
86 op 72 /3 hvilket ligeledes blev anteg-
net. Men da det viste sig, at det med et
Tillæg af l op 60 ji fra Skagens Land-
sogn, var den samme Sum, som forhen
var anmeldt fra Hr. Cancelliesecrctair r.
Bergen, faa fraregnes den med . . . . . . 35 þÿ �12 -

Jgjen: 2049 op 14 fi
Hertil kommer:

Fra Hr. Generalkrigscommissair Rie-
gels paa Snoghoi i Beile Spare-
kasse 10 þÿ �- -

þÿ �Thisted Amts Landdistricter, ved Hr.
Conferentsraad Amtmand Faye
indsat i Thisted Sparekasse . . . 192 þÿ �3 -

þÿ �Horns Herred ved Hr. Sandflugts-
commissair Faye anmeldt 27 þÿ �35 «

þÿ �Dster-Hanherreo ved Do. anmeldt 13 þÿ �76 -
þÿ �Kjær Herred, hidsendt fra Hr. Pro-

prietair Glerup, i Betle Spare-
kasse þÿ�2�8 �9 -

þÿ �Mols, Dsterlisberg. Sonderhald,
Oster- og Bester-Herreder ved Hr.
Justitsraad 21agaard i Grenaae,
i Ebeltoft Sparekasse 131 þÿ �47 -

þÿ �Grenaae Kjobstad ved To. i Do. 21 þÿ �- -
þÿ �Geistlige Herrer og Proprietairer i

Jurisdiktionen i Do 75 þÿ �36 -
þÿ �Hr. Ritmester v. .friis til Lyngbye-

gaard, ved Hr. Cancelliraad Fun-
der i Aarhuus, modtaget til Ind-
sættelse i Sparekassen i Beile . . 10 þÿ �- -

Te i forste Anmeldelse ncevnte 86 op
80 fi fra Nibe Kjobstæd samt Fleffnm og
Hornum Herreder, ere indsendte til Hr.
Stiftamtmand Bluhme med 99 op 62 fi,
ere folgelig i Mellemtiden forogede med 12 þÿ �78 -

Fra Elbo-, Holmans , Brust Herreder
til Dato ikkun 15 þÿ �81 -

Summa: 2586 op 91 /i
Da Indbydelses - Foreningen onster snarest muligt at

tilvarfle en Generalforsamlings Afholdelse af de Bi-
dragsvdende, og man for den Tid gjerne maatte vocre
vidende om Bivragssummernes Storrelse, saa anmodes de
Herrer Dvrighedspersoner og Andre i Kjobstæder og paa
Landet, som godhedsfuld have interesseret sig for denne
Sag, snarest muligt al meddele Medundertegnede Stirn-
lerdeputeret Ivnlff i Nebel Molle ved Colding Underret,
ninz om deres Bestræbelsers Udfald ; og da man haaber,
at d'Hrr. Geistlige, ved en fra Wiborg indledt Opfor-
tring, godhedsfuld ville medvirke til det Actraaedes Op-
naaelse, saa imodesees ogsaa fra denne Side Meddelelser
om hvilke Bidrag der kunne ventes.
I Foreningen for der ommeldte lviemcd, den 10de

Mai 141.
Ingwersen. With. Wulff,

p. 8. Den ved de forrige Anmeldelser yttrede Anmod-
ning: at d'Hrr. Udgivere af Stiftstidenderne ville
forunde samme en Plads i deres Blade, gjeuta-
ges ogsaa her.

Uldmarkcdet i Randers.
Ooereensstemmende med det kongl. danste Cancellies

Resolution af 6te Juni f. A., afholdes Sommer-Uld-
markedet i Randers den 21de og 22de Juni d. A. Bed
at bekjendtgjore saadanr bemærkes: at Indleveringen kan
stee l4 Dage forinden til Magazinet, hvor Oplaget den
forste Maaned er aldeles gratis ; at Forstud kan erhol-
des paa Ulden, samt at det mindste Qvantum, der kan
indsendes til Forhandling ved Magazinet, er 32 Pund.

Bestvrelsen for Uldmagazineringen i Randers, den
12te Mai 1841.

IV ilde. Macrar. Haspersen. Jacoby. Lassen.

for Damer og Familier som onske Beværtningaf Chocolade, Limonade, etc. i et fra det almin-
delige Locale særskilt Værelse, har jeg indrettet
et saadant, med Opgang paa hoire Side i Porten
al min Bopæl paa Skolegade, hvilket jeg herved
endvidere har den Ære at bekjendtgjore.

JEtrehr, _Conditor.
forbindelse med Magistratens' Bekjendtgjorelie'f20de f. M , kundgiores endvidere: at da Coiitoirist A

Han,en, som hidtil har været paa Kæmnerconloirct, erautoriseret til at være min Medhjelper ved Fæstemands-Bestillingen, saa er det en Selvfolge, at hans Understrift, denne Egenstab. saavelsom hvad han ellers foretagersig, stal være ligesaa gyldig og forbindende som jeg detselv understr-vet og foretaget havde, og da jeg som Ov-synsmand ved Fattiganstalten i Almindelighed ikke kanvære tilstede, saa ville Bedkommende behage faavelstrifrlig som mundtlig at henvende sig til ham. Con-totret bliver fra Dato indtil videre i min Bopæl .4? 813Litr. A ved Frue Kirkerist. Det er naturligviis aabentde bestemte imer, nemlig fra 7-10 Formiddag, og frad 9 Eftermiddag; men det er en Selvfolge, at Vedkom-mende ogsaa kan vorde crpederet til andre Tider naar
Nogen af os er tilstede, da vores Bestræbelse stedse stal
gaae ud paa at betjene de der maatte henvende sia tilos paa den hurtigste og bedste Maade.

Aarhuus, den 1ste Mai 1841. C r>. Berger.
$a >eg som an fort, ved Fæstemand Malrhes Afganger bleven const.iueret til Assistent bos Fæstemand v

Berger, saa anbefaler jeg mig i denne Egenstab herved
paa det bedste til PublicumL Belvillie og Tillid, og staldet stedse være min ivrigste Bestræbelse, saavidt muligtat fyldestgiore enhver billig Fordring.

»i siipra 21. Hansen.
Alle soih haver eller herefter lader Hopper be-

dække ved den hos ring opstaldede HalvhlodshingstCheer, faaer frie Bedækning næste Aar, for le
Hopper, som ikke blive drægtige ved Hingsteni Aar. Dette bekjendtgjores herved ifdlge Skri-
velse fra Hr. I. Aathanson þÿ �som eier Hing-sten þÿ �til mig.

Et Antal Hopper kan endnu blive antaget til
fri Bedækning i Aar, naar man med det forste vil
gjore Anmeldelser.

I Bedækningspenge erlægges 5 Species eller
10 r. S. pr. Hoppe, naar den forste Gang fo-
res til Hingsten.

Petersholm, den 5te April 1811.
P. Lo r e n z e.

Den mig tilhorende Gaard 52 paa Adelgade:,hen Byen, vestgående af et 2 Etage grundmuret For-huus paa 9 Fag, et 2 Etage Baghuus og 2de Sidebycninger med Gaards- og Haveplads samt tilliggende Jor-der paa Byens Mark, agter jeg »»derhaanden at sælg«.
Samtlige Bygninger ere for faa Aar siden af nytopforte og Stuehuset, hvorunder en hoi Kjælder indret-

tet til Spisekammer, Kjokken og Bryggers med mere
afgiver en rummelig smuk og beqvem Bopæl for en tal-
rig Familie.

I Mangel af Salg kan en Deel af Gaarden faaeStil Leie.
De nærmere Betingelser saavel for Salget som Bort-

leie meddeles af undertegnede Eierinde, der ogsaa paavi-ser Ejendommen.
Skanderborg, den 25de April 1841. £. Grill.
Halvblodshingsten Lord Sinclair, nu 4re Aar gi10 Qv. 3 a 4 Tom. hoi, falden efter Lord Cochraine ocje» Frederiksborg Etutteriehoppc, staaer endnu hos HrHansen paa Sporuplund, og bedækker i Aar for 4 ophvoraf De 2 op betales tilbage, hvis Hoppen ikke bliver

drægtig.
Et Huus i Norrevissing Bye, bestaaende af 7 FagHuus. indrettet til Beboelse for en honet Familie, er un-

derhaanden at erholde tilkjobs. Man accvrdcrer med Ei-erinden Niels Jensen Collins En ke.

Trykt i Aarhuus Stiftsbogtrykkerie.




