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Fædrelandet.
Af den Kongl. Bekfendtgjsrelse til Provindsialstæn-

derne for Norrejylland ang. Resultaterne af deres
4840 indgivne Andragender og Betænkninger, ere
folgende de allernaadigst tagne Beflutninger, som have
meest almindelig Interesse:

þÿ ��V�e�dal invfoce fulvstændig Offentlighed i Finants-
bestyrelsen have Vi opfyldt de Onffer, som vore Pro-
vindsialstander hare fremsat i teres to forste FinantSpe-
titioner; men saavidt der andrages paa, al toaarige Bud-
getler maatte forelægges Standerne til Betcenkning in-
den de Approberedes, da have Bi fundet, at Saadant vilde
medfore betydelige Vanskeligheder og forsinke Budgettets
Affattelse. Og da de Best. Vi afgive ang. Statsudgif-
terne ikke kunne indbefattes under Benocvnelsen af Love,
men alene indeholde Forskrifter for Vore kollegier og
Embedsmand i Henseende til Bestyrelsen af de dem vedk.
Indtægter og Udgifter, og da saadanne alm. Forskrifter
endnu mindre kunne siges at have en Forandring i Un-
dersaatternes Eiendoms- eller personlige Rettigheder eller
i Skatterne og de offentlige Byrder ril Gjenstand, naar
ingen Forogelse i Skattebyrderne ved dem foranlediges
eller tilsigtes, gaae hine Andragender ogsaa udenfor Stan-
dernes lovbestemte Virkekreds- Det Gode, som Stander-
ne have tilsigtet ved bem. Andragender, vil i det Vasent-
lige kunne opnaaes ved de Best., der indeholdes i V. Re-
script til Finantsd. 11 Apr. 1841 ang. Rormalrgl. og
Budg. f. 1841; thi naar de aarl. Budgetter saavelsom
Overs, over hvad Jndt. og Ubg. hvert Aar have belobet
sig til, ved Trykken bekjendtgjores, saaledes som allerede
skeet er, ville St. derved have fuld Leilighed til at skaffe
sig en grundig Kundskab om Slatens Finantsforfatning
i alle dens Dele, og at fremkomme med alle de Forflag
til virkelig heldbringende Forandringer, som de troe at burde
fremsatte, efteisom Normalregl. og Budg. Apprvb. in-
genlunde udelukker en yderligere Nebsattelse af Udgifter-
ne, naar en saadan kan bestaae med Statens sande Tarv,
ligesom man ogsaa af de aarlige Beretninger vil er-
holde Kundskab om de virkelige Indtægter og Udgifter,
som have fundet Sted i hvert Aar, saavelsom, saafremt
der i Aarets Lob maatte have fundet nogen Afvigelse
Sted, da ogsaa om Grundene, der have foranlediget lam-
me. þÿ �Forsaavidt Vore troe Provindsialstander i deres
indgivne Petition angaaende Forandringer i Stcrnderin-
stitutionen have udhævet de hidtil adskilte Forsamlingers
Forening eller Forbindelse, da kunne Vi ligesaalidet nu
som forhen bifalde en Forening af Standerne. Derimod
have Vi taaet det uuder Overvejelse, om ikke stcrnderske
Komiteer, som paa Vor allerhoieste Befaling kunne af-
give Betcrnkninger over Anliggender, der angaae flere
Provinds« eller den hele Slat, kunne vare at indfore
lom en hensigtsmæssig Udvikling af Provindsialstændernes
Institution, og have Vi bemyndiget Vor Commissarius
til at meddele Oplysninger, som i saa Henseende maatte
vare fornodne, og foranledige en Httring desangaaende af
vore Stander, for at der i saa Henseende kunde forelag-
ges den naste Forsamling et Lovudkast. Zovrigt have Vi
,kke fundet oS foranlediget til at foretage den af Stan-

derne foreflaaede Revision af Standeranordningerne. þÿ �
Med Hensyn til den vedvarende Misdrug af Trykkefrihe-
den, som viser sig i en Deel af den periodiske PreSse,
kunne Vi, efter noie Overvejelse, ikke finde del stemmen-
de med Vore Regentpligter, at indromme de Lempelser
i de om denne Frihed gjaldende Anordninger, hvorpaa
Vore troe Pcovindsialst. have andraget, uden dermed at
forbinde andre Bestemmelser, der kunne tjene som Værn
imod de forogede Misbrug, som under de narvarende
Omstandigheder vilde vare at befrygte af saadanne Lem-
pelser. Da Vi nu paa den anden Side ugjerne vilde, reb
en paa Pressens narvarende Tilstand beregnet Lov, gjere
nogen yderligere Indskrænkning i Trykkefriheden, saalaa-
ge der endnu er Udsigter til, at dens fladelige Brug kan
hemmes ved Hjalp af de nugjaldende Love samt oplyste
og velsindede Borgeres Medvirkning, sca have Vi be-
fluttet for Tiden at lade det beroe 'ved disse Love."

Det har glædet os þÿ �siger þÿ ��D�a�g�e�n�"þÿ �þÿ�a�s ��F�æ�-
drelandets" sidste Numer al erfare, al bemeldte Blad
ganste deler vor Anstuelse cm dot Scandaleuse i den
Opforsel, el halvt Dusin Mennester viste i Theatret
sidstafvigle Onsdag under Opforelsen af þÿ ��W�i�l�h�e�l�m
Tell". Det maa vel, naar man tager Forestillin-
gens Anledning l Betragtning (nemlig HS. Majestæts
Tilstedeværelse i Theatret), kaldes hvist usommellgt
og anseeS som el kraftigt BeviiS for Rigtigheden af
Heibergs ringe Mening cm Publicums Selvstændig-
hed, Sands og Tact, at Nogle, i tredje Aet, af Hat-
tens Nedkastede toge Anledning til Bisaldsyttringer,
der, hvis de ikke vare aldeles grundlos« og taabelige,
vel skulde manifestere en Glæde, som den der, under
Frederik den Sjette, gav sig Luft ved Soldaternes
Afvæbning i þÿ ��D�e�nStumme."

Ved UNerslov Mokkes Brand vare paa een

Gang 7 Mennesker inde i del brændende SluehuuS
for at redde. Hen kcm ud ligesom del brændende Tag
faldt ned dagved ham; 3 maatte bane sig Ver gjen-
nem Ilden og springe ud af Vinduerne, cg bleve
saaledes forbrændte, al den Ene, Molleren selv, dode
ester flere Dages Piinsler; de to Andre leve endnu.
Tre indebrændte, nemlig Mestersvenden, Mellerdren-
gen og Smeden, fem boede ved Mollcn, og deres
næsten aldeles forkullede Liig bleve forst efter flere
Timers Forled trukne frem af de rygende Ruiner.
Mosteren var gaaet fra Forstanden, inden han dode.

Om det bekjendte tredobbelte Mord i Eibye
haves nu folgende nærmere DetailS: þÿ ��D�e�ler under

Sagens Behandling bleven oplyst, at Carl Larsen,
tjenende hoS en Huusmand i VenSlev, havde opfor-
dret Dennes Son til at være sig behjælpelig med
at fravende Huusmand Niels Jorgensen paa Eibye
Mark negle Hundreddalersedler, som han vidste at

N. I. var i Besiddelse af. De bleve desaarsag enige



staderne valgte Deputerede: 8. Procur. Jespersen,
S. ZnstitSraab gletscher, tO. Sancelliraad Funder,
II. Oberst Brock, 12. Apotheker Kofter, 13. Sancel-
liraad Moller, 14. Jtbra. Muller, 13. Oliemoller
Schytte, 16. Overkcigscommissair' Qvist, 17. Apoth.
Dahlerup, 18. Kammerraav Aagaard, 19. Etrom-
pefabr. Dalgas, 26. Kbm. Schou. K) De af Sot-
degaardSeierne valgte Dep.: 2l. Sancelliraad Zn-
gerSlev, 22. Rilm. Friis, 23. Kammerr. Schjott,
24. Auditeur Roulund, 23. Legatioossecretair Hvass,
26. Propr. Winkel, 27. Kammers. Luttichau, 28.
Justitsr. Fon sS, 29. Propr. G ronbeck, 30. Propr.
Tang. V ) Af de mindre Landeiendomsbesivdere
Valgte: 3>. Procurator I u el, 32. Propr. v. Stocken,
33. Godsforv. Hjo rt, 34. Kammerr. Ravn, 33. Propr.
Borberg, 36. Propr. Jensen, 37. HoiesteretsasseSsor
Bruun, 38. Krigsassessor Secher, 39. Propr. Band-
borg, 40. Gaardeier Black, 4l. Gaardeier Osten-
feldt, 42. JustilSr. With, 43. Sram. juris Worm,
44. Jnspecteur Betzer, 43. Propr. van DeurS, 46.
Provrietaic Bay, 47. Selveier Lydersen, 48. Gaard-
mand Ole Kirk, 49. Justitsr. Fjelstrup, 30. Sogne-
foged Jacobsen, 51. Kammerraad Wulff.

Allerede den forste Discusfion som blev fortiden
jydfle Stænderforsamling har voerel meget intereS-
sant; den angik nemlig, om der flulde indgives nogen
AdreSse til Kongen eller ikte, samt cm det kun
skulde vaere en Takadresse, eller en AdreSse, hvortil
der tillige kunde knyttes visse Lnster og Forhaabnin-
ger. (Fra den rceSkildsie Forsamling blev ter alde«
les ikte indsendt nogen Adresse.) Da Sporgsmaalet :
þÿ ��o�mForsamlingen var sindet at indgive en Adresse"
kom til Afstemning, blev det besvaret bekræftende med
36 Sl. mod 14, og da del i næste Mode besiuttedeS
at nedsætte en Comitee, for at udardeide en Adresse
kil Hs. M. Kongen, valgtes dertil: Kammerjunker
Luttichau (Vicepræsidenten) og Cancelliraad Fun-
der, hver med 25 Stemmer, saml Iustitsraad Flei-
fch er med 13 Sl.

Under Tiscussionerne i forbemeldte Sag havde
den kgl. CcmmiSsariuL siurteligen ytlrel: þÿ ��D�e�r�s�o�m
der i Adressen stulde oplages Noget, som egentlig
burde være Gjenstand for Petition, maa jeg begjære at
være tilstede, hvortil jeg troer, at jeg i Slænderan-
ordningen har en ubestridelig Ret. Det er hoist
ugjerne, at jeg vil benytte mig deraf, og jeg har den
Tillid til Forsamlingen, at den ikke vil bestulle no-
gen Adresse af et saadant Indhold, at jeg kunde
behove at gjore nogen Paastand i saa Henseende.
Imidlertid maa jeg dog, da der fra enkelte Steder
er fremkommet Itlringer, som kunde give nogen An-
ledning til at antage det Modsatte, udbede mig, at
en Afskrift eller et Aftryk af Udkastet til Adressen
bliver mig metdeelt, for at jeg derefter kan bekomme,
om jeg anseer tet notvendigt at være tilstede eller ikke."

þÿ ��D�earistokratiste Tendenlser þÿ �hedder det i Nan-
ders Avis þÿ �ville i ten jydfle Stænderforsamling
blive fcrholksviis svagt repræsenterede i Sammenlig-
ning med den roeSkildfle Forsamling. I denne
modte: 5 Grever, 2 Baroner cg 12 andre Adels-
mænd, medens Viborg Stændersal kun indeslutter 5
Adelsmænd, hvoraf Ingen horer til den hoiere Adel."
(Den Tale, hvormed ten tcngl. CommiSsariuS aab-
nede den jydfie Stænderforsamling, stal blive med-
deelt i næste Avis.)

Skanderborg, den 12te Octbr. Stenen til KongFrederik den Sjettes Mindcstotte er, ved en sindrig Be-
nyttelse af Kraften, med saa Menneskehænders Hjælp
bragt op paa Pladsen, og ligger nu der, hvor den stal
tilhugges. Den er af en fortræffelig Bonitet, men vil
fordre et langsommeligt Arbeide ved Tilhugningen, da
Massen er meget compact. Fodstykket, en for sig selv
betydelig Kolos, staaer endnu tilbage at hente. Basre-
liess og Busten ere bestilte hos Thorwaldsen, som har

paataget sig Modelleringen gratis. Udfsrelsen heraf fo-
regaaer i hans Værksted ved den fordeelagtigt bekjendteBilledhugger Holbek. Somiteen har deponeret 4000 9til denne vigtige Deel af Monumentet.

Transporten har, efter Sigende, kostet BygmesterMoller 1000 ?. Deficit er altsaa temmelig betydeligt.Somiteen var samlet i Mandags. Erstatning blev Hr.Moller asflaaet, med Tilfoiende af, hvis Noget blev til-overs, der da rimeligviis kunde blive taget Hensvn tildette hans Tab. Det ovrige Arbeide ved Stenen, Rejs-
ningen o so., har Hr. Moller paataget sig for 2200
Det stal være tilendebragt i Slutningen af næste Som-mer, til hvilken Tid Forsendingerne fra Thorwaldsen.hvem Somiteen nnlig har havt Brev fra, ville indtræffemed Fregatten. Over Stenen skal nu bygges et Hunsmed Kakkelovn og de ovrige nodvenbigste Beavemmeliæ-heder. Tre Trin skulle fore til Piedestalen.

Plainen paa Hoien stal beplantes. Angaaende dette
Anlæg er endnu Intet bestemt. Man venter en Gartne,herud, for at han forelobigt stal gjore Udkast til Teg-

(Meddeelt.)Berordrtnger og Afgang. Under 14de ds. hocHs. M. alleen, resolveret, at det hidtilv. resid. Capel-lame for Skovlænge, Sollested og Gurreby M. paa Sol-land stal nedlægges og Sognekaldet for de nævnte Me-
nigheder deles saaledes, at Ekovlænge og Gurreby kom-
me til at udgjore eet Sognekald og Sollested ligeledeseet Sognekald. Til Sognepræst for sidstnævnte Sogahar HS. M. under s. D. allern. udnævnt hidtilv. resid.Sapellan for dem. Menigheder C. Kaalund. Sand.
theol. V. Hansen er allern. tilforordnet Provst Boysen
i Slesvig til at understotte Sidstnævnte i hans præsteligeForretninger under hans Deeltagelse i den flesv. Stæn-
derfors. Kammerherre H. Reedtz er efter Ansogn. i
Naade entlediget fra hans Post som Secretair i Dep. f.de udenl. Sager. Agent Paap paa Ansogn. i Naade
entlediget fra sit Embede som Raadmanv i Rendsborg.Ledige Embeder. Herredsfoged-Embedet i Hads
og Ning Herreder under Aarhuus Amt, med Forpligtelsefor ben Ansatte at rage Bopæl indenfor Jurisdiktionen
istedetfor i Aarhuus. þÿ �Byfoged-Embedet i Hobro samt
Herredsfoged-Embedet i Gislum og Rinds Herreder. þÿ �
Byfoged-Emdedet i Varde samt Herredsfoged-Embedet i
Oster- og Vester-Herreder. (Opflaaede vacante 12. Oct.)Kdvns. Bors-Eoars ven AAde Octbr.
Hamborg 2 M. þÿ �a vista 201. Species 200 = 12 A.
4P6. kgl. O bl g. 101 a 101 '. Nat. Bk. Oblg. (4 Febr. 1820)þÿ �4 PS. uopsigelige Rigsbank-Obl. þÿ �Nationalbank-Ac-
tier 110 a lioz.

Sekcndlgiorelser.
(Dil Benefice for Hr. Iorgensen.)

Onsdagen den 19be Octbr. op fores: þÿ ��S�k�i�l�l�e�sog mo-
des". Original Vaudeville i 2 Afdelinger af H. S.
Andersen. Forste Afdeling: Spanierne i Odense'
Anden Afdeling: Fem og ryve Aar derefter. Ter-
efter: þÿ ��K�o�n�gSalomon og Iorgen Hattema-
ger". Vaudeville i 1 Act af Heiberg.

P- I Titckien.
Efter Vedkommendes Begjæring afholdes Auctiou paa

Hovedgaarden Rathlousdal Onsdagen den 26de dennes.Formiddag Kl. 10, over endeel Udsætter-Koer, 6 a 8 gode
Arbejdsheste, endeel Avlsredstaber, en Messing. Lysekrone,
med meget Mere. Lysthavende indbydes.

Hads æ tting Herreders Eontoir, den 17de Octbr.
1842. Nyholm, const.

Jfoige vedkommende UdlægshaverS Begiæring bliver
det Skomager Glavind tilhorende Sted 1)3 208, paa
denne Byes Brodregade, bestaaende as 3 Fag 2-Etages
Huns af Bindingsværk, med deri værende 3 Kakkelovne,
samt tilliggende Gaardsplads og Udhuus, stillede til 3de
offentlige Auktioner, som afholdes:

Tirsdagen den 13de Novdr. d. A.>
Tirsdagen den 29de s. M. og , 27 , 7,
Tirsdagen den 13de Decbr. d. A. I termiddag Kl. 2.

De 2de forste Auktioner afholdes paa Randers Raad-
stue, men 3die Auction paa selve Stedet.

Denne Bekjendtgjorelse steer tillige til Panthavernes
Efterretning, i Overeensstemmelse med Pl. af 2tde April
1817.

Randers Anctionscontoir, den 5te Octbr. 1842.
G. A. Roefoed.




