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svnes smitsom Hundesygdcm , der ligner Vandskræk.
2 alle storre Byer, saascm Bamberg, Regensburg,
Augsburg, Rurnberg, Munchen, :c. grasserer den, og
paa Landet ere hele Strækninger usikkre af disse gale
Tyr. Ved Ncrdlingen var, i en Omkreds af nogle faa
Mile, 10 Mcnnefler omkomne »ed gale Hundes Bid.

Fædrelandet.
Kjobcnbavn, den 12te Marts. Med det kgl.

Dampflib, scm igaar kom tilbage hertil, haves fol-
gendc Efterretning cm TT. KK. H. Kronprintsens
cg Gemalindes Reise: Da Dampsirbet ZEgir den dde
ds. Kl. 4 Morgen havde passeret Tragoe, tiltog
Stormen i den Grad, al det blev umuligt at tilcn-
debringe Reisen paa een Tag, hvorfor man cm Ef-
term. ankrede ved Falster, men næste Morgen Kl. 6
fortsattes Reisen, cg Kl. 2J cm Eftcrm. ankom de
hoie Reisende i bedste Vclgaacnte til Warnemunde.
Da Tampstibel þÿ ��K�i�e�l�"har maatlet gjere to Reiser
for at overfore Bagagen, cg denne alene bestcd af
Sager scm ere Krcnprindsessen tildorcnde, synes del
al hentyde paa en længere Fraværelse end man i
Begyndelsen vel havde formodet. (Md.)
þÿ �Da Dampskibet þÿ ��L�E�g�i�r�"i Mandags laae her-

udenfor Toldboden cg TT. KK. HH. vare gaaede
cmbord cm Aftenen, afiagde TT. MM. cg den »v-
rige kgl. Familie dem, scm meldt, et Vesog paa
Skibet, ved hvilken Leiligbed Veien dertil cplystes af
Fakler, scm holdtes ud fra Tampstibel, hvilket afgav
el særdeles pragtfuldt Skue. (Md.)
þÿ �Kronprindsen ventes tilbage til Khvn. den

20de, paa hvilken Dag man vil vide Hs. Majestæts
endelige Resolution paa Militair-Commissicnens For-
handlinger vil bliv« bekjcndlgjorl for samtlige Cem-
missionens Medlemmer, scm den Dag ville mode paa
Christiansborg Slot. Kronprindsen afreiser Tagen
lerpaa til et tytst Bad. (Vb. Av.)
þÿ �Ter taleS i denne Tid meget cm en screstaa-

ende Forandring, der vistnok, hvis den realiseres, vil,
cm ikke forbavse Mange, tog smerte de Fleste. (2. Bl.)
þÿ �Under 5te ds. er medleclt const. PolitiretSaS-

fesser Bruun, ler nylig har tilendebragt sin Func-
lion som Secretair ved den i Anledning af Myrte-
lierne i Vcnsyssel nedsalte Commissicn , CommiSso-
rium til at untersoge Sagen ang. det tidligere cm-
handlede Mord, begaaet paa en Huusmant, saml ten-
nes Hustrue cg Son i Eibve under Len« Herred. (Tgn.)
þÿ �2folge Gencraltoldk. Circulaire til alle Told-

cpptborsels-Embedsmænd i Hcrlugdommcrne Slesvig
cg Hclstecn, flnlle tisse gjorc alle for den kgl. KaS-

Uyheder fra Ildlandet.
Fra Ostindien blive Efterretningerne meer eg

mere betænkelige. Ten brittiste Resident (Statholder)
t Kabul, Sir M'Nagthen, er bleven myrdel af Ach-
bar Khan (Toft Mchammeds Son), efter at Bala
Hissar (Citadellet i Kabul) var bleven stcrmet af Af-
gyanerne (iselge andre Beretninger havde capituleret).
Resten af de brittiste Tropper (hed del endvidere)
maaile nu flaae sig igjcnnem de af Fjenden besatte
Ehairbjergstrækninger. Hertil kcmmer endnu det

Haist ubehagelige Budflab , at hele del Elphistcnste
Korps flal verre odelagt, cg Indien i fuld Opstand.

Atter melde Privalbreve fra St Petersborg,
at Soldaterne af Garnisonen i denne Stad have
gjort sig flyllige i en ho> Grad af Opsætsighed , og
at fiere Srabsosfiocrcr stulle have tilsat Livet derved.
Te nærmere Omstændigheder cg Anledningen dertil
ommcldcs ikke. þÿ �General Grabbe, der kommande-
rer den russiske Hocr mod Zscherkesscrne, var kommen
til St. Petersborg, for at aftale med Keiseren om len

nye Krigsplan scm stal begyndes i delte Fcraar. Te
40,000 Md. som i Fjor agerede mod tisse Bjergfolk,
havde ikke udrettet noget, men vare lvertimod stagne
tilbage paa alle Kanter.

1 Madrid var detRvgte i Omlob, at der var
bleven studk efter Dronningen, den lille Isabella, me-
denS hun spadserede > El-Reuco , men i en officiel
Beretning forsikkreS Sagen al hænge saaledes sam-
men: En Kleinsmelmester , en stikkclig og fredelig
Mand, gik ud af Alcalapcrten for al forlyste sig med

Jagt. HanS Naticnalgardcgcvær havde i nogle Tage
været ladet med Kugle, hvorfor han affljod det mod
Muren som omgiver den kgl. Have; men ganste imot
Forventning trængte Kuglen gjennem Muren cg tril-
lede mat hen for Folderne af Drenningen cg henteS
Sostcr, som spadserede i Haven. Ten uforsigtige Skytte
blev arresteret.

2 le spanske Ncrdprcvindser finde store Troppe-
bevægelser Sled Hemmet den franske Græntse , hver
del var et almindeligt Rygte, «t Don Carlos vil
cm soie Tid blive losladt af sil Fangenflab.

Den franske Regjering har sendt Ordre til
alle Kongerigets Krigshavne cm al paaflynde Udrust-
ningcn as samtlige Tampflihe scm haveS der paa Bærf-
lerne. Ter tales ogsaa cm, atter at organisere Es-
cadren i Middelhavet, hvortil der flal bruges tolv store
Dampstibe, besatte med LangflydtS.

Flere Steder i Tydstland, g navnligen i det

Bayerske, er udbrudt en meget farlig, cg fem det



I V ensyssel, navnligen i Hanherred, stal
vxte udbrudt en mærkelig Hundegalflab, liig den som
et udbrudt i Zydflland. Et Barn er bleven bidt cg
d«d efter et Par Dages Raseri; en S, der var bidt
i Aaby af en gal Hund, blev selv saa rasende, al
den vilde angribe Mennesker, .men d»de ligeledes.

Ved Thisted indtraf i LovcriagS den Ulykke
paa Landevejen, at Hestene for en Vogn, tilh. Pastor
Haugaard i SeierSlev paa Morsoe, tog til Lob,
hvorved Vognen voeltede og en Jomfru som sad paa
Vognen, brak Halsen. Præstens Kone blev forflaaet
i den ene Side, cg Kudflen brækkede Kravebenet.

Alter har et stort Jordegcdssalg sundet Sted her
i Jylland: Gaarden Kokkedahl i Lster-Hanherred,
er ifolge Aalb. Avis solgt af Hr. Hastrup til
Hr. Assessor Hein paa Bygholm for c. 90,000
Bontergodset udloser Hr. Hastrup selv af Pantet cg
har for Slorstedelen solgt Godset til Fæsterne fer
saare lavt ansatte Priser, cg imod al han selv lager
Obligationer for hele Købesummerne, hvilken Selv-
eiendoinserhvervelse naturligvii« har forvcldct cvercr-

dentlig Tilfredshed blandt Bonderne. Salgsprisen
for Godset udgjsr tilsammen c. 54,000 yf, altsaa
den samlede Sum: 144,000 yf. Fer 4 Aar siden
kjvble Hr. Hastrup denne Eiendom af Statsgjoelhs-
Hirecricnen for 81,000 yf, som dengang ansaaes fer
en enorm PriiS.

Steen alt er ifolge Aalb. Avis solgt af Justits-
raad Ny eg »ard (som for endeel Aar tilbage havde
købt del for imellem 60 cg 70,000 yf) til Hr.
Bruun fra København (en Son af den bekjendte
rige Hyrekudst Bruun paa Købmagergade) fer
226,000 yf cg alle Købsomkostningerne (altsaa som
v» meldte, fer omtrent 20,000 yf.)

Handels-Efterretninger. Der vil sikkert endnu
medgaae 4 Uger þÿ �hedder det i Hd. T». þÿ �inden der
vil komme mere Liv i Kornhandelen, thi da vil man noi-
ere kjende Peels Planer og Handelen derefter faae mere
Fasthed og Liv. Ten udkomne sv. Forordning om Jydsk
Uld-Jndfors«l i Sverrig vil bringe foroget Liv i denne
Hinvtl.

KbvnS. BorS-Eours ten »»te MartS.
Hamborg 2 M. þÿ �a vista 200. teectes 200 þÿ �12 p.
4 PC. kgl. Obl. 101. Nat. Bk. Obl. (4 Febr. 1820)
1001 a 10l. 4 PC. uopsigelige Rigsbank-Ldl. 104.1 a 10a.
zationaldank-Actier 10a a 106.

Befordringer dg Afgang. Under 9d, dS. har
HS. M. allernaadigst udnævnt Skovrider ved SoroeAca-
demies 2c>el Skovdlstrict, F. Lrnel, til Skovrider
ved det 3die Krvuborgste Skovdlstrict. Lieutn. <v. v.
Irminger og v. 4Venck til Landmaalere. Kammeraefes-
for Dagger udnævnt til Slotsforvalter ved Sorgenfri,
og U. Konne til Slotsgartner sammesteds.

Dodsfald. Fru Oberstlientn. Wilster, Carl Lup-
lau (.HH Aar), Kiigsraad W. von Bergen, Emilie Braun-
stein (20 Aar), Jutta Angelique Gundel (la Aar), Bir-
githe Schiermacher f. Weisner (20 Aar), August Rant-
ian, Oberst v. Wilster, teiserl. ruSsist Confularagent
Brandt (47 Aar>, Andrea Thiele (20 Aar), kgl. Berider
Johansen, Alle i Khvn. Forvalter S. Hansen paa Gam-
mel-Kjegegaarh. Frederik Blirencrone Moller paa AnerS-
oegaard. Pastor Brunniche, Sognepræst til Ekovlornge,
Sollested og Gurrebne M. i Lolland. Politibetjent Claus
Lutge i Odense. HanS Arreboe Gram i Rykjobing paa
Falster. Fr. Chr. Moller af Khon. (23 Aar) i New-
Orleans.

Aeisendc.
Med Damvi?. fra Kallundborg til Aarhuus :

Consul Hansen. Froten Hoffmann, Kammerjunker ».
Bnlow, Student vulo«, Canv Ulrick, Dvrlæge Keller,
Forvalter Bache, Eram. jur. NeeSs, Proprietair van
DeurS, Snkemad. Ballin, d'Hrr. Brorson og Tonnesen,
y. Prydtz, Farver Briuo, Slagterm. Zacodjeu.

Med Dampskibet fra Aarhuus til Kallundborg:
Kammerjunker Pr.-Lieutn. v. Brock, coust. Stiftamt-

mand Baron de Bretton, Toldinspecteur Bull, FrokenS. Hoegh-Guldberg, Kjobmand R. Lazarus, KjobmanbI. H. Lange. Zfr. E. Fraujing. Musiklærer A. Nathan,
Proprietair Ree, Hr. M. Ree, Proprietair R. Riit. Jfr.S. Raupach, Handelsbetjent Meisner, Proprietair la
Com med Kone og Datter, Gjæstgiver Kirkerup, Jfr.C. Ludvigsen, Proprierair Agier, Cand. phil. Rubner,Pafloc Rasmussen. Cand. jurie G. Morville, Landmand
P. Larsen, Slagterm. Brost«, Contoirist Sorensen. TilSamkoe: Gaardeier Egeriis.

Indsendt.
. 3 flere Aviser, navnlig i LollaudS-Falsters M 22 oa» Fædrelandet .4 801 er den Jdee, at satte en Minde-stotte for Kong Frederik den Tørre kaldet uheldig omend velmeent, og dette stal bevises blandt andet de'rved,at Indbydelsen e, finder Gjenklang imellem Folket, daintet af Betvdenhed tegnes i men dette Beviis gjelder idet mindste ikke for Jylland; thi her er alt samlet om-trent oOOO »?. hvorfor en ret passende Stotte kan rei-ses; men da vi ikke vilde have Barket betragtet som et
provindiialt Anliggende men som en National-Saq, fandt
vi det passende at indbyde vor« Brodre paa hun SideBelterne til Deeltagelse.

Z samme Blade yttres ved deiine Leilighed, at om end
Frederik som privat Mand var i hoi Grad elstelig, saavar hans Regjering dog ulvkkeliq for Danmark, og at
Ulykkerne for en Deel maatte tilstrioes hans Regjering,hvorfor man antager at han, som Konge ei kan tilkommeen Mindestotte.

Da jeg er blandt dem, som have udstædt Indbydelsenhertil, finder zeg mig opfordret til at gjore Publirum "

Regn flab for Grunde, der hare bevcrget mig til attiltrorde denne Forening. Jeg indrommer, at det er foro n g Frederik den dte vi vtlle opreise en Mindestotte eifor den private Mand. Jeg veed meget vel atFlaadenSTab og den »lykkelige Krig, der begyndte 1807 og endte
med en Stals-Bavkerol og RigetS Halvering indfaldt i
hans RegleriiigStid, og jeg vil ei engang sige, at disseUlykker ene hidtortes af Begivenhedernes uimodstaaeligeMagt, men dog tor jeg paastaae at ingen af Dannemarkssouveraine Konger bedre end Frederik den 6te har fortjente» Mindestolte, ja at han se>m 2xe>ngc har fortjent den
mere end de avende, hvis Statuer prvde HovedstadensTorve; thi han har gjort mere end alle hans Forgængeretilsammen for det danste Folk ved al sorge fer dets Op-lysning, ved al nedrive hæmmende. fra Middelalderen
nedarvede Skranker for en frodig Udvikling af FolketsKræfter, og ved at vække den indflumrede National-Aanv
til Selvvircsemhed.

Det vur ham, som i Erkjendelse af, at sand Borger-frihed kun kan parres med sand Oplnsning, uafladeligtarbeidede paa Skolevæsenets Forbedring, som kaldte
Soroe Academi tll fornvet Virksomhed, som stiftede
Roeges Universitet og oprettede Hoistolen og det poly-techliisse Institut. Det var ham som forend nogenanden Monark i Enropa ophævede Slavehandelen ved
Forordn, af !6de Marts 1792. þÿ �Det var ham. der
lom en 16 Aars Jnzling antog sig den forkuede Bonde-
stand, og som, da hans <rldre Raadgivere vel bleve nodte
til at indroiilme Retfærdigheden af hans dristige Refor-mer til Bondestandens Opkomst, men alligevel yttredede sædvanlige Betænkeligheder og raadede til Opsættelse,svarede: þÿ ��E�rdet godt, hvorfor d»: ei gjore dcc strp?"
og Stavnsbaandet brast. þÿ �Det var ham, som, da der
blev Tale om at indeore raadgivend« Stænder i Danne
mart og man ffildrede ham »t saadant Skridt som hoist
farligt endog for hans egen Magt, i Bevidstheden om
Institutionens Gavnlighed i Fremtiden og i Erkjendelsenaf Folkets billige Krav sagde: þÿ ��J�e�gvil dce saa!« ogDannemark blev vakl af sin politiske É»6. þÿ �Ja han har
gjort det forste Skridt til vor politiske Udvikling, og det
saadant et Skridt paa en saa vel sorberedet Bane, at
del vil falde vanskeligt for Nogen af hans Efterkommere
al træde tilbage.

Derfor: op med Mindestvtttn og Halten af for Frederik
den Sjerre!

Dangaard, den 6te Marts 1842.
I. P. Witt«. '

Stænderbepuleret.




