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Gange ugentlig af OverkrigScommiSsair A. / elm«ui«t, Redigere« af £./. eimøuut,

dernæst

/ledrelandet.
þÿ Fædrelandet"har uforbeholdent udtalt sig cm
den indtraadte Ministerforandring, eg bl. A.
sagt om Grev Otto Moltke, at hver meget der
end kan være al udsætte xaa HanS Færd som Slatsminister cg Chef fcr det sleSvig-holsteenste Kancelli,
en ikke blot reter han dog stedse bleven erkjendt
staffen men crdelsintet Mand, der vistnok neppe var sin
»anstelige Stilling voxen og kun lidet sorstcd den nye
ZltS nye Fordringer, men tog stedse har villet det
for Ret.
Gode og stedse gjort Hvad han
alle
de
Emhoiere
al
tydste
af
Hertil tcmmer, han
bedsmand maastee var den Eneste, der liavde nogen
sand og levende Interesse for te tanfle Slesvigers
relscrrtige Krav. Prinlsen af Augustenborgs Udnævnelse til Stathv'der i Herlugdvinmerne har givet det
hele Sporgsmaal om Slesvigs Forhold til Danmark
forogel og paatrængenle Viglig«
og Hclsteen en
hed, al man ncrsten ikke uden en viS Bekymring kan
den Wand, der var den Eneste, paa hvem man
»
Henseende stclede, træde tilbage netop i el Oieblik, da del er af saa uendelig Vigtighed, i Kongens
Raad at vide en Mand, til hvem man i
Henseende kunde sætte sin Fortrostning. Netop fra denne
Side bliver det saaledeS af stsrste Vigtighed, hvo der
maatle blive ha»S Efterfølger
Præsident fcr det
fleiv. Holst, lauenb. Kancelli. (Dette er nu stcel,
idet ten nySudnævnte Minister Reventlow- C riminilS Broder har erholdt denne Ansættelse, hvorved del lanste Parti kun tor love sig ringe Frugter
for Danskheden.) Hvad de nye Ministre angaaer, da
henholder þÿ Fædrelandet"sig, med Hensyn til Or-

scm

ansaae

saa

s»e

saa

saa

som

sted,

til

sine tidligere Atlringer:

CanH. phll.

al der ikke er

No«

gen, for hvis Grundsætninger del bærer starre Agtelse
og til hvis Sindelag del har starre Tillid, end netop
Orsted, og hvis Kongen troer, at Danmark endnu
ei er moden til al hæve sig udover den Overgangstilstand, hvori det all længe har befundet sig, hvis
Erfaringen hoS ham har forminlstcl den Kjærlighed
til Frihed cg den Tillid til del GcdeS Seier, ler i
Norge gav ham Styrke til at fuldfare sin mindcværdige Da ad, hvis han altsaa vil »ilflrænte sig til lempelige og halvt umærkelige Reformer, saa er Orsted
vistnok den Mand, som mecst af Alle maa convenere
ham. Store Virkninger treer þÿ Fædrelandet"ikke al
kunne love Danmark af OrstedS Indtrædelse i Ministeriet; men desuagtet kan denne Udnævnelse dog alIigevel kun betragtes som glædelig, thi Orsted er en
ædelsindet cg i ho> Grad dygtig Mand. Han er

en Borgerlig, der fra ringe Herkomst ene ved
sin Dygtighed har svunget sig op til ten høieste SErespost i Staten, cg lette er el Særsyn i Danmark,
trods all hvad man snakker cm, at Absolutismen
fluid« have knækket Aristokratiet. Orsted er endelig

danfl Mand i Danmarks SlalSraat, eg delte er
en Omstændighed, vi nu maae betragte
vigtigere,
end maastee nogensinde ellers. Derfor onfler þÿ Fædrelandek" Orsted hjertelig velkommen i Kongens
Raad, idet det lover, med Opmærksomhed al ville
følge HanS Færd, cg med taknemmelig Glæde anerkjende all hvad Godt han maatle
sig istand til
al gjøre fcr sil arme Fædreland. Lgsaa hvad Grev
en

som

sce

Reventlow -Criminil angaaer, Henholder þÿ Fædrelandet"
sig til sine tidligere Iltringer cm ham,
|da der var Tale om at udnævne ham til Generalprccureur cg Stænder-CommiSsair i Stedet for Hr.
Hop p. Han er en aaben, mandig Characteer og besidder Meget af del friere eg høiere Overblik, som
man af en Statsmand maa fordre. Grev Criminil
er vel hverken el stort Geni eller en stor Lærd; men
der er dog saa megen ungdommelig Livlighed og sund
Kraft i ham, at þÿ Fædrelandet"maa betragte ham
som et ikke ubetydeligt Fremflridt. Vor Forvaltning
trænger sandelig til frist Blod, cg þÿ Fædrelandet"
troer, al del er sundt cg varmt cg rødt Blod, der
flyder i Hr. Grevens Aarer. At lillægge Grev Reventlcw nogen særdeles Indsigt i Stals cg Folkeret,
eller noget særdeles Talent til tiplomaiiste Underhandlinger, dertil berettiger hans tidligere Løbebane
cg Præstationer lige saa lidet, scm til al frakjende
ham
eg i saa Henseende maa den cffentligeMe-

samme,
vistnok

indtil videre indstrænke sig til el nun liquct.
er vist, cg Hvad der under de nærværende Omstændigheder er af største Betydning, er,
at Grev Reventlow er en SchleSwig -Holsteiner.
Den egentlige Opfinder cg Bærer af det fchleSwizhclsteiiiste System er del schleSwig-holsteinste Ridder,
stab; i dettes Spidse staacr fornemmelig den revenelowste Familie cg af denne fornemmelig de tvende

Niiig

Hvad scm derimod

,

Brødre Reventlow -Criminil. At Grev Heinrich
Criminil er den anerkendte Chef for et anseeligt
Parti i Hertugdømmerne, kunde ikke Andet, end lette
CommiSsair i StænderforsamlinhanS Stilling
gerne ; men bliver en saa meget mere betænkelig Omskændighed, naar Talen er cm Ministeriet fcr de udvorteS Anliggender, som næsten alle GesandlstabSposter ere i delle ParlieS Hænder, cg
dette, med
Hensyn til Ordningen af Danmarks statsretslige
Forhold, har sil særegne System, der er > aabenbar

scm

som

der for nogle Dage siden
gammel, var en Manv af
Odense, 84
Han har fort et meget
Aandsgaver.
ualmindelige
i Udlandet, har
bevæget Liv, har reis! vidtomkring
i
Jylland
StamduuS
et
cg havde
tidligere erigeret
den Sorg, at see sin Son, der besad delle Stamgots,
al nedsænkes r Graven. Han var i Ordets egentlige

Jaceb v. Benzen,
Aar

dode i

der, trocs
Betydning en Gentleman, en Adelsmand,
to af
mellem
sætte
den Afstand, som Statsforholde
Naturen ikke afsondrede Klasser, altid lod igjenncm
Adelsvaabenet sremstinne en Velvillie mod sine Unrer
derordncde, og et sranst Galanterie imod rem, stal
dsre,
Timer
for
han
vare hans Ligemænd. Faa
ad Oplosvan Have sagt til Dcctoren: þÿ jeggaaer
l
dette
Udtryk
ningenS Ver til Forklaringen!" Og den mærkværvar
maastee
ligaer der Meget. Han
kunne vr
digste Mand i Odense, men en Brographie et
i
as
Lune,
»ar
Besiddelse
ikte idag levere. Han
der nedstammede fra Volta, re, og delle Lune maatie.
vvor anan vorte det. vække Hoiaglelse kor Jacob
han i sin
Benzon. Som et BeviiS paa, Vvorvidt
maaman
tor
voie Alder endnu havde Sindskrafl,
og
Kronprindscns
as
i
al
Anledning
han,
stee ansore,

Kronvrindsessens Formæling

paa

Franst, forfattede

selve Rane ikke vilde have stammet
»ære
at
ved
Forsalt« til, cg al han senest sidste
sig
har flrevel og
Sondag ved sin SenS Confirmation
baade cm
vidner
ter
andet
cl
T'gl,
lader trykke
var
fcrovrigt en ivrig
Smag cg dvb Folelse. Han
til
Beundrer af Naturen, cg ligesom cm Naturen
en Hyldest,
dode
Iagttager
vilde
sin
vise
Gjenqjæld
Dod r
Var man Morgenen efter Jaccb BcnzcnS
Av.)
sFyenste
Skcvmærkekrandse.
de
forste
Odense seet
el

Digt,

som

M. har allernaaog Afgang.
og Ssberberg
Schirve
Lieutenanlerue
diqst udnævnt
til Landmaalere.
samt Student R. With divlnriu«
pubiicus-Emcedet paa
ledige Embeder,
Ct. Thomas i Vestindien.
.fiaucetS-Efterretninger. Rhvn. S April. Her eri
i disse Dage solgt en Ladning 6radet Byg. at modtage
Sjælland, til 17 Nb#, pr. 29.
Kvvnd. Bors-Eours den «de April,
>7 #.
a vista 200.;. Species 200
damborg 2 M. þÿ
PC kgl. Odl. 100). Nat. Bk. Odl. <4 Fede. >820)
a l0n.

Befordringer

5

PC. uopsigelige Rigsbank-Obl. >04.;
Nattoiialbaiik-Actier 103;.
lOiijc 101.

4

Indsendt.
Ogfaa en Mening om

Frederik

den SjetteS

Monument.
OpDer er nu allerede ytlret saa meget for ogatimod
den virrettelsen af Frederik den Sjettes Monument, Sted.
2H,
kelia' Oprettelse i, parrift' ikke vil kunde sinde
at pluraliteantager man endog, og det med Sikkccd.
Antal
ten er sor denne Oprettelse, saa er Modpartiets
heller ikke ringe, især da del lader til al omsatte flere

dog
af Landets

dygtigste

Mænd.

Pengene« AnvenHvad nu Projekterne angaaende
þÿ
til en þÿ sredceller
et
þÿ Skanderborqer-Asyl"
delse til
rik den Sjettes Psalmebog« angaaer; da lroe vi neppe,
at noget af disse Forflag har vakt almindeligt, eller
derimod troe vi, at Penblot el nogenlunde Bifald þÿ
norre ->ydft
uenes Anvendelse ril lvegr unbelse af en Grad
stikket
vsiere
en
i
er
Bondestanden
sor
Hoift'ole
til at tildrage sig den offentlige Opmærksomhed.
Frederik den Sjette var Bonden« Fader og ven. Bondens Velvære var fremfor Alc den Forevigedes 2ankedens
ca det lykkedes ham oqsaa, at hæve Standen fra
underkuede og sorrrykkede Stilling til Velstand og Oanpaa hele Bærnelse. Dog endnu »JEct mangler! Kronen
en Hoiftole; en Hoistole til hans
Bonden sattes
þÿ
en Hoistole til al lære ham at stalle
doicre Dannelse
sjtt SBclftdnfc ret.
þÿ
men en Frederik den
ttltfaa: Intet Monument

Kiclies Hsillrole!

Garlo.

Srkjendtgiorelser.

I Medfor af Anordningen 13de August 1841 29 bekjendtgjeres herved, at til Medlemmer afAmtsraadet fork
Skanderborg Amt blev den 9de April sidstasvigte valgt
folgende Mæud :
As Sædegaardseierne:"
Hofjægermester. Baron Rofenkrany til Sophiendal,
Jægermester Dhygeson til Mattrup; og
til Suppleant:
Abell til Rask.
de mindre Landeiendomsbesiddere:

Proprietair

As

Forligelses. CommiSsair Frich paa Rosenlund,
Forvaller Hansen paa Sonderstov,
Proprietair Langballe paa Kilsgaard,
Ritmester v. Norup paa Handstedgaarb ; og

til Suppleant:
Gaardeier Helms i Gjedved.
Skanderborg Amchnus, den llte April 1842.

Lindholm.

Aar 1842, Mandagen den 4de April, blev i den kongl.
LandSover- samt Hos- og Stadsret i Kjobenhavn, afsagt

Dom i Sagen: Forhenværende kongl. Solodandserinde
Andrea Marie Rreymer, fodt Moller, contra: Forhenværend? Redacteur af Bladet þÿ Fædrelandet",Lands-

samt Hof- og Etadsrets-Procurator Balthazar
Christensen, og saaledes
kjendt for Ret:
Te i den omhandlede Artikel i Bladet þÿ Fædrelandet"
264 for 30te August 1840 om Citantinden, forhenværende kongl. Solodandserinde 21ndrea Marie Rrcymod
mer, fodt Moller, brugte Udladelser: þÿ Chicane
en Medspillende" og þÿ at
hun havde opfort sig saaledes,
at hun snarere burde have været anviist et fast Stade
ved Hoibro, end et temxorairt ved Lange-ro" bor dode
og magteslose at være og ikke komme hende til Skade
paa Mre, gode Navn og Rygte i nogen Maade, hvor-

overretS-

hoS Indstævnte bor herfor erlægge i Mulet til Kjobenhavns Faltiqcæsens Hovedkasse 30 Rbd. Solv, samt
være undergivet den i Forordningen 29de Septbr. 1799
20 fastsatte Censur i 1 Aar.
Saa betaler Indstævnte og til Citantinden denne
ProceSses Omkostninger med 25 Rbd. Solv.
Det Jdomte at udredes inden 13 Dage efter denne
Toms lovlige Forkyndelse og Dommen i det Hele at
efterkommes under Adfærd efter Loven.
Hvilket herved bringes til offentlig Kundskab, ifolge Forordningen af 27de Septbr. 1799 jj 20.
Insti tsconroirer i ben kongl. Landsover- samt
Hof- æg SrabSret i Ri« benhavn, den 8de April

Hoff.

1842.

Mandagen den Isde April forstkommende bliver, etter
Ublægshaver. hos Gaardfæster
Reqvisitisn af vedkommende
eirs Rasmussen i Borum afholdt Auction over endeel
Ind- og Udooe samt Besætning, bestaaende af Borde,
Stole, et Chatol, en Kakkelovn, en Dragkiste, Standkister,
et

Sengested, Sengeklæder,

ber. en Grubekjedel, endeel
Faar, m. m. Auctionen

Lysthavende indbydes.

Kjokken- og

Bryqgersredska-

Fæcreaturer, tt Sviin, nogle
begynder Kl. 10 Formiddag.

«rysenborg Birkecontoir,

den 7de April 1842.

Rampmann.
Efter Overeenskomst med vedkommende Auctionsrel.
lader Undertegnede ved offentlig Auction, Loverdagen den
23de April næstkommende. Kl. 10 Formiddag, bortsælge
vaa min Gaard, 20 Stkr. Faar med Lam, circa 100 2raver 2ag, en stor Deel Boge-, Klov- og' Knippel-Brænd ,
Bygningstommer,
nogle Favne 2ræftotræe. noget Ege- en
Deel nedsaltet
nogle paa Roden staaende Egetræer,
2radet
og
Byg, samt
Faar- og Bede-Kjod, noget Rug
Credil give« ifolge KondiBoghvede, med meget mere. vorde
bekendtgjorte.
tionerne, som ved Auctionen

Dvilumgaarb,

den 6te

April 1842.

N?.

perrcrien.

Bed Proclumata, som læsts i vedkommende Over- og
Underret, ere Alle og Enhver, som maatte have noget
at fordre i Etervboerne efter:
Enke
1) Aftæqtskone "lobanne Marie Lhristensdaccer,
efter Soren Laursen i Dorp, Undcrup Sogn, Nim
2)

.
.
Herred;
Huusmand "loryen Rasmnsien og Kone T\<xven
Hlielsdatterpaa Grumstrup Mark. Wedflet Sogu.
Woer Herred; og

