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kaarige Bonderheste, 3000 Alen, Jleats, tog Rasmus
Michelsens brune ftaarige Hoppe 1ste Pramie,
100 Rbd., Niels Hanlens rode 4aarige Hoppe
2den, 50 Rbd., og Ole Hansens sorte 5-aarige
Hoppe el Solvbaacr. Flere Heste deeltog ei i Lobet.
Bed tredie Lob, 3000 Al., hvortil 3 Heste vare stillede,
vandt O. Petersens the Forsaken 400 Rbd. og
Grev Reventlows Coronation 100 Rbd. I
fterde Lob, 4000 Alen, deeltog kun O. Petersens
Seraphia og Grev Reventlows Nortlstard, af
hvilke den sidste vandt 400 Rbd. og den forste 200 Rbd.
þÿ �I femte Lob, 6000 Al., deeltog 4 Heste, af hvil-
ke Fischers the Cryer vandt 700 Rbd. og O.
Petersens Podarkes 300 Rbd.

I Dyrehaven forevises þÿ ��L�i�tde parade" og þÿ ��C�a�-
strum dolores" af Hs. Maj. Kong Frederik den
Sjette, nnder en Belysning af 130 Borkjerler.

Skibscapt. I. C. Christen sen er ved Landsover-
retten domt til al bode sine 3 Mark for sornarmelige
Udladelser i þÿ ��d�e�nFrisindede mod Skipper Am bro-
sius. Bed samme Ret er Nysolv-Fabrikant Weiss
bleven idomt en Mulct os 100 Rbd. for sornarmelige
Yi, ringer og Bestyldninger, i et Andragende til General-
toldkammeret, modToldvasenet i Langenfelde. (Bl.jT.)

Bed Hoiestcrel er Fastegaardmanv fra Holckenhavn
Peder Pedersen af Taarup frifunden for Gaard-
faster JeppeHansens Tiltale lbetraffendc Femtede-
len af en i Klasselotteriet i Aaret 1836 salden Gevinst,
stor 8000 Rbd.). Fremdeles er Sidse Larsdatler
for Blodskam domt til al have sit Liv forbrudt.

I Fredags disputerede Cand. med. chir. Reser-
vemedicus Dahlerup for den med. Licentiatgrad, ogs. D. Cand. theol. O. Gad for Licentiatgraden i
Theologien. Bed den Forste opponerede af Auditoriet :
Dr. med. B re mer, Studies, med. Madvig. Ba-
ron Dirckinck-Holmfeldt, Licent. med. Melchior og
Bataillonschirurg Lorch. Bed den Sidste: Hof- og
Sladsrctsasscssor Dr. juris Dreier og Cand. theol.
Hagen.

Cand. juris H. I. Trojel þÿ�( ��D�a�g�e�n�sformodede
fremtidige Redacleun er nu fremtraadt som Forfatter
af den i Bladel þÿ ��D�a�g�e�nindrykkede skarve Artikel
mod de liberale Blade og navnligen þÿ ��d�e�nFrisindede",
til hvilke han kaster Feidehandsken. þÿ ��F�r�adenne Dag
af þÿ �erkloerer han þÿ �er jeg þÿ ��F�o�e�d�r�e�l�a�n�d�e�t�saaben-
bare Fjende, og jeg skal anvende enhver Evne, Gud
har betroet mig, jeg skal uafladelig rore min Pen og
min Tunge for at modarbejde den Fordoervelsens
Slrom, der fra de liberale Blade meer og mere truer
at overskylle mit Foedreland.«

Foedrelandet.
Hs. Maj. Kongen har ved Resolution af 10de

dennes bestem«, at Finanlserne skulle udrede den Godt-
giorelft, der tilkommer Major Magens paa Grund
af del Tab af Embcdsindkomster, den mod he.m an-
lagte og den i 9de April f. A. i Hoiesteret paadomte
Sag har paassrt ham, faavel lom Omkostningerne i
Anledning af Actionen, imod at denne Godtgjorelfe
(mellem 4 og 5000 Rbd. faavitt vi vide) refunderes
af dem, der have underskrevet Aciionsordren ;dHrr.
Gencralgouverneur Scholten og forrige RegjerinqSraad
Koefoed, for Tiden Byfoged i Randers). (Foedrel.)

Justilsfondet er, efter at Hindringerne for denne
Foranstaltning endeftg ere overvundne, inddraget under

Finanlserne. (S. Bl.) þÿ �Del samme er Tilfoeldet
med samtlige under del danske Cancellie henhorende
Fonds. >Hls. Av.)

Ifolge kongelig Resolution stal Cancelliets oarlige
Budget , som i de senere Aar har voeret mellem
52000 og 53000 Rbd., indst, ankes til 50.000 Rbd.
aarlig. Da denne Resolution imidlertid forst er fal-
den for faa Dage siden, saa er del endnu ikke taget
under Overvejelse, hvorledes Differencen stal besvares,
men der er aldeles ingen Sandsynlighed for, al man
vil sorsoge paa at indvinde den ved at afknappe de
allerede noksom afknappede Gager, saa meget mindre
som der gives mange andre Maader, hvorpaa Diffe-
renccn kan takkes. lL. F. St. Td.)

I Kjobenhavn taler man om at Kronprjndsen
efter Kroningen vil gjore en Reise til et tydst Bad,
og iblandt de hoie Fremmede, som man mener som-
tidig ville indfinde sig der, navnes og Storhertugen
af Mecklenborq-Strelitz medFamilie. (L.F S.Td.)

De paa Sj el land garnisonerende Regimenter og
Corps stulle ei i Aar indkalde deres Frifolk og Di-
strictSheste; disse Regimenter og Corps stulle derimod
exercerc i Standqvarlererne med den »jenstgjorende
Styrke. (Brlg. Td.)

Beddelebcne paa Norrefalled i Mandags havde
Beiret aldeles imod sig; thi baadt blastc del, og den
megen Regn, der faldt faavel for som under Lobene,
gjorde Jordbunden meget blod og slibrig. Hs. Kgl.
Hoihed P rinds Ferdinand var Dommer. I det
forste Lob for '2 aarige Heste, 2000 Alen (Fuldblods-
heste concurrere kun til 1ste Prcemie) deeltog 9 Heste, i

af hvilke Capt. Reckes Goma tog kste Prcemie
300 Rbd., Grev Reventlows brune Halvblodshingst
2ven, 200 Rbd., og Krigsraad Lassons l7 Logic
3die, 100 Rbd. þÿ �I 2det Lob for 3 , 4 , 5- og l

Nedlgere? og udgive? 4 Mange ugentlig



Generalpofldirectionen har i bette Foraar be-
gyndt paa at faae afhjulpet en for saare mange Rei-
sende ubehagelig Gene, ved at lade de Postilloner,
der kjore Diligencerne fra Kbhvn., lære at blæfc et
Par Stykker paa Trompet af en Trompeter ved Ar-
lilleriet. Vi ville haabe, at det ikke maa blive ved
Deligencekudftene alene, men at ogsaa Dagvogns- og
andre Personpostkudste maae tage Deel i denne Un-
derviisning.

Md. Kretschmer, der i loengere Tid ikke har
voeret paa Thealret, fremtraadte atter forleden Aften
som »Elvira i den Stumme. Denne Sangerinde,
lbedder det i Khvnsp.) der med Hensyn til Præcision
og Correcthed i Sangen og Reenhed i Intonationen
ikke staaer tilbage for nogen af vore andre Sanger-
inder, bar deSvcrrre aldeles tabt sin Stemme, og hen-
des Udforelse af Elvira's vanskelige Syngeparti var
derfor i den Grad uheldig, at den fremkaldte saa
stærke og saa eensstemmige Mishagsyttringer som vi
ikke lange have horl dem i Theatret. Vi vilde saa-
vel for Publikums, som for Mad. K.'s egen Skyld
have onsket, at hun siet ikke var fremtraadt; thi,
fkjondt vi vel paa den ene Side fole, hvor krankende
det maa vare for en Skuespillerinde, der for ikke lang
Tid siden er bleven bort og seet med Bifald, ved sin
Gjenoptradelse paa Scenen at blive modtagen med
en Hilsen, som den, der blev Mad. K. til Deel, maae
vi dog paa den anden Side erkjende, at Publikums
Mishagsyttringer vare aldeles relsardige, og al den
eneste Maade, hvorpaa det Slette og Middelmaadige
kan fjernes fra Theatret, er den, ikke at taale det,
naar det viser sig.

Ogsaa fra Flensborg, Slesvig, og flere sies-
vigbolst. Stader afsendes der Deputationer til Kro-
ningsfesten.

Den Retssag, som Proprictair Hansen i Fven
havde anlagt mod Repræsentantskabet for Fyens Stifts
Læseforening, i Anledning af dens ved en overordent-

lig Generalforsamling tagne Beslutning, offentlig at
erklare, »at Læseforeningen i hoi Grad misbilligede
den Brug af Pressen, som Hansen havde gjort i sit
udgivne Sendebrev til Biskop Faber, er i Mandags
paakjendt af Lands-Overretten, der har kjendt Bytings-
dommen ved Magt at stande. Ved samme vare de

Jndstavnte frifundne for Citantens Tiltale, og Denne
ivomt Sagens Omkostninger. (Berlg. Td.)

Ved Frederik den Sjettes Kroning bleve Aalborg
Byes Jndvaanere enige om, ikke at hoitideligholde
Dagen ved Illumination, men derimod at anvende de
Summer, som dertil vilde have medgaaet, til at stifte
et Legat, af hvis Renter et Antal fattige Born aar

lig kunde ovklcedes. Sagen vandt saadan Fremgang,
at fra 1816 til indeværende Aar ere 144 Drenge
og 453 Piger af dette Fond blevne opklædte til deres
Eonsirmaiion. Ved den nu sorestaaende Kroning ag-
ter man at gif-e dot samme, og haaber saaledes at
fee Legatets Virksomhed end mere udvidet. (A. Av.)

Det af Hr. C la son intenderede Uldgarnsspinderi
i Sneiberg eller rettere i Skarrild Sogn, Hammerum
Herred , tvivler man om kommer istand. þÿ �Rvgtet
om, at 120 Fiskere paa Fano skulde have tilsat Livet ved
Fiskeri, har, Guoskeelov, viist sig at vare falsk. (A. Av.)

I Randers Avis No. 88 læses folgende Opfordring :
Landsmand!

Nu har vi ikke ret lange til forste August; »g Him-
melbjerget er ikke flyttet. Skal Sagen, I vide vel selv,
blive til Intet? Thi Noget þÿ �en Skovtuur, et Skovbal
þÿ �det er det samme som Intet. Landsmand! Skal det
blive til Meget, saa straber nu at kalde sammen! Fortal

dem baade her og der: hvilken herlig Udsigt der er fra
Himmelbjerget; mod Syden lige ned til Cideren, mod Nor-
den langt ud over Skagen, og mod Ost et langt Stykke
paa hiin Side Dresund. Fortal dem: at man paa dette
Bjerg kan fee ind i Fremtiden, oine virkeligt Borgersind,
Nationalkraft þÿ �ikke i Munden allene, men ogsaa i Aan-
den, i Hjertet og þÿ �i Haanden; ja siig dem: at man
grangivelig oiner et scandinavist Forbund, vavet af et
langt starkere Stof end salig Magrethes Treflat, som
salig Hansen skar af i Vaven. Forsikkrer dem om: at
her tanker man aldrig paa at bryde ned, men paa at
bygge op: ikke paa at lose, men paa at binde: ikke paa
at omstyrte Thronen, men paa at grundfaste den. Konge
og Folk stal vare eet, som Hoved og Krop: da vil, og
da kan Hovedet fode og vederqoage fit eget Kjod ; at hade
det, vilde vare at hade sig selv. Bring dem og saa smaat
i Erindring om: at Sovesyge har varet epidemisk herinde!
mange, mange Aar, og har foranlediget store og smertelige
Amputationer. Sover man nu ogsaa over sig þÿ �sover over
lste August, saa: god rolig þÿ �Dog Net! det er da ikke
muligt; her er dog Folk oppe endnu, som baade kunne og
ville holde Dinene aabne, uden at behove Spielker paa
dem. Saa rorer Eder da, I unge og rafle Mand! Og-saa I aldre, der ikke tvivle om gamle Danmarks For-
yngelse ! Og I, som bare den gamle Liremand til Vog-
uen, barer dog ikke hans fljonneste Haab til Graven!

Spentrup i Skjarsommer 1840.

Aarhuus, den 25de Juni. Bogtrykkerkunstens fire-
hundredaarige Juvilaum blev igaar, den 24de Juni, feirct
her ved en stor Diner paa Raadhuussalen, hvortil ifo>-
veien var flett Indbydelse vedet trykt Program, derindc-
holdt en historist Fortalling om Bogtrykkerkunstens Op-
findelse og dens Fremskridt i Danmark indtil vore Dage.
Festens Bestyrere vare.: dHrr. Justitsraad Borgemester
Fleischer, Justitsraad Dr. med. Willemoes, Stifts-
provst Lindhardt, Rectorerne Blache og Nielsen,
samt Overkrigscommissair, kgl. privil. Bogtrykker Elm-
quist, og Tnpograph Konnerup. For Dineen var for-
anstaltet en sardeles interessant Udstilling af aldgamle
Skrifter, hvoriblandt nogle af de allerforste som vare pren-
tede her i Danmark, og navnligen i Aarhuus, for trehun-
drede Aar siden. Selve Festen indledtes ved en Skaal for
"Kongen (udbragt af Justitsraad Willemoes.) Der-
nast udbragtes folgende Skaaler: »Gurtenbergs Minde"
(af Overkrigscommissair Elmquist), for þÿ ��A�l�m�e�e�n�o�p�l�y�s�-
ning", (Stiftsprovst Lindhardt), for »Trykkefriheden"
(Cand. philos. Boghandler Bruun. Denne Skaal led-
sagedes af et serdobvelt Hurra.) for »Sandhed og Hver som
Sandhed arer" (Rector Blache), for »Pressens rette
Brug", »Typographerne", þÿ ��A�a�r�h�u�u�sBy", :c. :c. Flere
Sange bleve afsjungne til de forfljellige Skaaler, og nogle
af disse ledsagedes med passende Taler. Ogsaa nogle
fremmede Typographer, fra Nabostaderne, havde indsnit-
det sig til denne Fest, som desuden havde det Markvardige
ved sig, at Ingen af dem som vare tilstede derved, ople-
ver Mage dertil. Om Aftenen blev der paa Theatret op-
fort af det Mullerfle Skuespillerselflab: þÿ ��J�o�h�a�nGutten-
berg", Skuespil i 3 Afdelinger af Fru Charlotte Birch-
Pfeifer. Forend Skuespillets Begyndelse biev der afPub-
likum afsjunget en af Hr. Fr. Snedorff Birch for-
fattet Sang. Endnu bor tilfoies, at de fleste af de i Hav-
nen liggende Skibe havde flagget i Anledning af Dagens
Hoitidelighed.

Indsendt.
Foranledigede ved flere Foresporgsler finde vi det nod-

vendigt at bekjendtgjore for et aret Publikum, at vi in-
genlunde have opgivet Ideen til Opforelse af en Minde-
stolte for vor tabte Frederik. Hvad Landet flylder
Ham, staaer for dybt indpraget i vore Hjerter , til at
vi ikke flulle gjore Alt hvad der staaer i vores Magt for
at opnaae Udtorelsen af vores Plan. Men da vi saae os
nodsagede at opgive vores forste Jdee, at placere den paa-
tankle Stolte paa Himmelbjerget, have vi maaltet see os
om en anden Plads. Denne have vi da ogsaa fundet paa
Skanderborg Slotsbakke, som velvilligen er 06 ind-
kommet af Bedkommende i Skanderborg, men hvortil hoi-
ere Approbation endnu behoveS. Paa denne er det vi
vente, og vi maa derfor bede Bedkommende at have lidt
Taalmodighed endnu.

Biufgaard ogAldebertsminde d. 2lde Juni 1840.
Ingverseu. > Dalgas.




