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Aaedrelandet.
Folkefesten pao. Skamlingsbnken, der af«

holdtes Fredagen den Idde Juli, var iaar begunstiget
af'det fljsnneste Veir, cg havde atter famlet over en
halv SnecS tusinde Deeltagere af alle Klasser cg fra
LandelS fcrstjellige Egne cmkring Hoistamlings Tinde,
fra hvilken del store Dannebrog« vaiede og stuedeS
vide fra i Slesvig, Nerrejylland cg Fven. Damp-
flibene þÿ ��M�a�a�g�e�n�"cg þÿ ��F�r�e�d�e�r�i�kden Sjette" havde med-
bragt Gjaster fra Sjcrlland, Falster og Lolland og i
Svendborg og Assens medtaget en Mangde Fyenbcer,
der tillige i store Masser indfandt sig tildeels i Seilstibe
og Vaade fra Middelfart og Vestkysten, tildeels over
Encgboi og Colding. Da Dampflibcnes Passagerer
vare landsatte paa den stjonne Kyst ved Skamlings-
bankens Fod, modtoges de af Professor Flor cg
Sognefoged Kai Hansen fra Vcnsild, der, efter gjen-
sidige jublende Hilsener, forte de Ankomne, med et
MusitcerpS i Spidsen, til Festpladsen, foran hvilken
de i den noertiggende Skov forst modtoges med en af
Redacleur Koch forfattet Velkomstsang, ligesom cgsaa
siden paa selve Banken foran Bestyrelsens store Telt
med jublende Hurraraab. For Festtalerne toge deres
Begyndelse erklcrrede Laurids Skau i Bestyrelsens
Navn fra den hoieste Tinde Pastor Grundtvig, hvis
Fravoerelfe man meget beklagede, som udnaevnt til
SEreSaclivnair i SkamlingSbanken, hvcrpaa Prccessio«
nen fatte sig i Bevcrgelfe til Talerstolen med Musik
cg under Affyngning af en Sang til Melodien:
þÿ ��Y�a�n�s�k�a�p�,Friliet og Foslerland". Tusinder hayde
alt leiret sig omkring Talerstolen, som Sognefoged
Petersen i Stenderup forst besteg og efter en hjerte-
lig Velkomst til Alle korteligt skildrede, hvad der havde
modl den stcSvigfle Forening i del forlobne Aar, frem-
hcrvcde det store Tab, den havde lidt ved Peter Hjorth
Lorenzens Dod, udtalede denS Haab for Fremtiden
til Kongen, i hvilket Haab han udbragte et Leve for
Kong Christian den Ottende, der besvaredes utcd et
tredobbelt Hurrg. Under st-rrk Acclamalicn frem-
traadte derpaa Laurids Skau, der i et laengere Fo-
redrag, efter at have stildrct Valgerdas Optrceden i
þÿ ��F�o�e�d�r�e�l�a�n�d�e�t�"som þÿ ��e�nBegivenhed", iscrr frcmhaevede
Vigtigheden af QvindenS Interesse for enhver Sag,
der stal nyde Fremme. Pastor Steen Steensen
Blicher, der cgsaa bilsedeS af Tilhorerne, fremsagde
forst et Mindedigt over Peter Hjorth Lorenzen, og
viste derpaa i en Tale, hvis Thema var þÿ ��D�a�n�m�a�r�k
fremfor Alt", Vigtigheden as almindelig Voernepligts
Jndforelse. En ung Bonde, Peter Ravn fra Ham-
mclev, som har voeret Elev paa Hoistolen i Rodding,
tolkede Elevernes Tak til dens Belgjorcre, cg sogte i
et ideligt »ned Bifaldsvttringer afbrudt humcristifl Fo«
redrag ved sit eget Exempel at oplyse Skolens Vigtig-
hed for den nordslesvigske Bondestand. Fermiddags-
talerne sluttede Student Fr. Barfoed med et imprc-

viseret Foredrag em Niels Ebbesen som ZGrens Rid«
der. þÿ �I Bestyrelsens Telt decltoge omtrent 800 Per-
soner af begge Kjon i MiddagsspiiSningcn. Stem-
ningen var der ikte alene meget gemytlig, hvortil for-
stjellige korte, men interessante Bemærkninger og Toa-
stcr af Professor Flor ikke lidet bidrog; men Bezei«
stringen bragte tillige paa Fleres Laber Ord, der gjorde
el levende Jndtrvk og fremkaldte starke Bifaldsyttrin-
ger; navnligen fremhave vi Laurids Skau for Gjod«
wad, Carl Ploug for þÿ ��d�e�nusynlige" Professor Flor,
Oliemoller Schytte for Sagens Fremme ved alle lov-
lige Midler, Pastor Rasmussen fra Steenstrup, Pastor
Moller fra Nykirke og Lvcrlcrrer Sict fra Odense.
Iblandt de Talere, som om Eftermiddagen bestegt
Talerstolen, navne vi idag, idet vi forbeholdt os at
komme tilbage til disses og de ovrige Taleres Fore«
drag, Journalist Carl Ploug, der ved sin Fremlra-
delse hilsedes med almindelig Acclamaticn, cg Pastcr
Moller fra Nykirke, hvis Tale synes at have varet den,
dergjcrdetctdybesteJndtrykpaaForsamlingen.(Zhs.A.)

Flere af de st>denseske Gjaster þÿ �hedder det i
Hp. Avis for i Leverdags þÿ �ere idag hjemvendte fra
SkamlingSbanken, hvor Festen, som alle Fornuftige
havde ventet det, er gaact af i ten storste Rolighed
og Orden, saa at det Ugrundede tilfulde nu sees i de
nogle Dage ifcrveien udspredt« Rygter, saascm at
Studenterne fra Kiel »ilde ankomme og nedrive Fa-
nen, at 150 Frederiksborgflc Bonder vilde i et Damp-
stib komme fra Sjalland. Om de holdte Taler have
havt de forrige Aars Kraft, derom vil »el þÿ ��D�a�n�n�e�v�i�r�k�e�"
give Oplysning; blandt Talerne navnes Prof. Flor,
Pastor- Markmann, Carl Ploug, Cand. Barfod, Lau-
rids Skau cg en ung Bonde, udgaaet fra Rodding
Hoiflcle: Peder Råben, hvilken Sidste uafbrudt under
sit Foredrag hilsedes med stormende Bifald. Grundt-
vig og Lehmann savnedes, ligesom man nok i det
Hele taget havde ventet fierc Gjaster fra Hovedstaden.
Veiret var henrivende, og under Tandsen om Aftenen
saae man Herrer og Damer af alle Klasser deleMun-
terhedens Glade med Bonderne. Festcomiteens Ar-
rangement var, med Hensyn til Begvemmcligbed for de
Ankommende, iaar langt fortrinligere end ifjor.

Ved Festen paa Skamlingsbankc holdt »or gamle
jvdste Skjald, Pastcr Sl. Sk, Blicher, blandt an-
dre folgende Foredrag:

þÿ ��D�a�n�m�a�r�k�!nu og altiv! þÿ �det er Lertens Ord.
Sonderjyder! Dannevirkemantl I gav bosenet þÿ �vi be-
svareve det. Ikke gik det. hemmelige« bvidsket, fra Mand
til Mand; nei! det var et hoit Feldtraad, det var en
Landtorden, der lod, der gjenlod over hele Norden. In-
gen Lorden uden Lyn þÿ �hvad der glimtede i Danesjale.
det lod fra danske Lunger þÿ �og þÿ �fra Munden til
Haanden er ikke langer« »ud fra HaanZen til Munden þÿ �

I forstaae mig vels MiStorftaaec mig Rogen, som om
jeg opfordrede til strar at gribe Svardet, den vide: at
Lyifing saare nodig vil ud af Skeden, for den kommer
ikke saa let ind igjen. Min Mening er dlot: at »en



Fra Horsens strivcs: þÿ ��D�a�m�p�s�t�i�b�e�tredcrit W

kommer altsaa ikke i Sommer, som Omtalen var, ttl

at anlobe Horsens, men derimod Aarhuus, hvor eet

nu vil concurrere med þÿ ��I�r�i�s�"�.Efter Forlydende vi

log Frederik Vl" til Foraaret bestemme sin <yari paa

HorfcuS. Vor Havn faavelfom Renden ud » orden
5il , Sommer med al Kraft bl.ve cpmuddrcl; thi for-
uden den Muddcrinastint Havnen cier, er der kjobt en

Dito i Kolding, som om saa Dage tilligemed vor egen

v.l bliv. sal i Virksomhed, ligesom der foruden msse
tvende er en splinterny Muddcrmastine under Urbeide

as 5or. SkibSbygmestcr Kjellerup, saa vi om nogen
Tid ville see tre Maskiner i fuldt Arbeite. sor rigtigt at

g, »re Indsejlingen til vor Havn bcqvem sor enhver
Ind- cg Udseilende."

pckjendtgjorelscr.
Ar Tommirrecn for hsisalig Rong Frederik den

6res Mindcstorres (Dprtttelie Kar modrager ven glat-
ocliqc efterretning, ar HS. Majestæt Kongen, hs.
Rongl hoihed prinds Frederik Ferdinand a,
Danmark, og mnliqen ogsaa h». Dnrchlauckrighes
herrnq Tart af S l - s v i g - h o l fre en - S » nd t r-

borg-Slncksborg. agre ar beære Festen i Anled-

ning af Mindestorrens Afflsring med Deres aU-rho.-st-
l>oi.'ste cervcerelse, brznges herved nl almeen

Tommirreen sor h o i salig Rong Frederik
den bre » Mindestsrres rvprerrelfe.

Skanderborg, den 2lde Juli lslo.
G. Rosenberg. Wulff »ngversen.

With. Blichfeldt

Den aurlie/e offentlige Exanten i Kolding
lærde Skole afholdes fra d. 2Sde Juli til d. 2den

August nastk. Til at overvære denne saavelsom
Trans location en, der afholdes Mandagen
d. 4de August Kl. 10, i llaadhuussalen, ind-

btfdes herved enhver Skolens og Videnskabernes
Velguder.

Proven over de til Optagelse i Skolen an

meldte nge Disciple foretages Mandugen den
1ste September, hvorefter Undcrviisniagen
for det ni/e Skolcaar begguder Onsdagen d.
Jdie September til sædvanlig Tid.

Kolding lærde Skole, d. 18de Juli 1845.
Mag. C. F. Jng er s le w.

DampffibSposten.
Mai. Rougens Rei.'e er forelsbig best-mr saa-

l.del wnsdan den -to« Jn.i med þÿ ��«�g�i�r�"r.l Anr-

huns i samme Dags Afcen ril Skanderborg Torsdag

den 3 1 re Juli om efrerm ril Silkeborg .overvågen
den eden August ril R.ngkjob.ng Sondag den

Zdie Ana. i Ringkjsbing. Mandag den 4de Angnst
ril Ribe. Tirsdag den bre August ril Tender. <Vns-

dan den 6te August ril F6dr.
ats M. bar allern. besk. Svfoged i Svamke og

-ierredsfoaed i S ster- herred paa vorndolm. Tancet-

liraad Sommer, ril herredsfoged i vk-rvang ror-
rild herreder; (vveraudirenr Rammer,. Torwerdr
til hirredsfoged i Hammerum herred; og TanS> ,l,r>»

cv M. h ersleb ril Vvtoged r veile. (!> Td.)

idn længe omralr Sag har foranlediger, ar en

remmelig heirstaaende embedsmand r der ivdtlge

Sjælland er bleven arresterer. (Shvnsv )

Cirque U. Gautier.
Fredag d. 25de Juli

givcS
stil pcnrfice sor MUe Theresia Gautier)

cu stor forestilling i !5 Zlsdelinger,
bestaacnde af

acrobætifFc TDanbfe, med og uden Ballanceerstang;
productioncr i den hoicrc Aidckunst oa Heste-
dressur; negle Scener af Pantomimen Robert af
Normandiet, stor cquestrifl Pantomime med Tour-

nering, Fægtninger tilhest eg tilfods, med Skjold,
Sværd og Lantfe ; stor O.uadriUe, bacbanalist Bal-
let :c., arrangeret af D. Gautier. Til Slutning seeS
Helvedes port i brillant Fyrvcrrkeri.

Det. Nærmere stal bl>?« tilkjendegrvct gjcnncm Pla-
caten. ....

Svndaq og Mantag give« ve næste »orestillm-
per, og foruden disse giveS herstevS entnu
fice Forestillinger.

faaertr.- hvorimod Antallet iaar i samme Z.dSrum er

steget til 4332, og det uagtet Dampskibet, paa Grund

af svartens sildigere Begondelse i Foraaret, har giort
to Reiscr færre iaar end isjcr paa Aalborg. LlgcledeS
bar Osæg- cg Godstransporten været storre iaar.

Efter al Sandfvnlighed fcrestaaer der altsaa Fcrcta-
gcndet iaar et br.llant Oversiut, der ikke alene v.l yde
en b.tvdrl g Capital til Reserve og til Dakn.ng as de

ttl Eslcraaret anskaffende nye Kjcdler, men tillige give
en stor Dividende til Uddeling iblandt Acttcnaircrne,
der ester 3 lignende Saisoncrs Udlob v.llc c.e skibet

avit cg frit, da der ingen Sandsynlighed er for, al

naget andel Dampskibs Concurrcnce vll kunne gfore
Iris" .ned dets Seildygtighed. Renc.n.nce eg lave

Priser, samt ved den- bestandigt tiltagende Freqvenls.
ucgetsomhelst Asbrcrk. Irlg. Td.)

Den i 2lalborg garnisonerende 11te .imc-JnsaN'
teri-Bataillcn feircde i SondagS Cergeant E. Fr.
Anions 5l)aarige Tjeneste-Jubtlæum. .»r -vcorg -
þÿ ��e�nbragtes ham Kammeraternes Lytonstn.ng ved en

Deputation, der cvrrrakle ham et as samtlige Unocr-

officiner bekostet Lcmmeuhr. Om »crm. var stor
Parade i Exerceerhusel, hvcr Balalllon»ocininan.eu-
ren, Oberst de Brctlcville, dccerercde ubilaren med

DanncbroqordcnenS Solvkors, hvilket Hæderstegn Hv.
M. Kongen havde forundt Sergcant Anzcu paa Grund

af hans lange og tro Tjenesteyder især er Mmhæve
ved danS gode Forhold under klaget ren .ren Upr.l
1V01 cg under RendsborgS Belerrmg 1d13. li#

Eftcrm. blev Jubilaren, ved en Deputation af tvende

L.eutcnantcr, fort til Brigaden Hallings Gaart. hvor
BataillcnenS OfsicicroorpS og Mellemstad r cl smukt
decoreret Localc havde arrangeret en emcr. hvortil
ogsaa tolv as Jubilarens oeldste Kammerater vare >nd-

budne. Maaltidet var ledsaget af Taffelmusik eg Ka.

nonsalut. Om Aftenen havde Bata.lloncns Undercssr-
cierer arrangeret en Fest i den borgerlige Foren.ngS
Locale, bvcr den Fcirede > en Kreds af venlrglsinred«
Kammerater tilbragte Resten af den Dag, der mrndede

dam om, at stjondt hanS Liv var bevæget as stra-

dadser, Savn og Moiscmmclighcdcr, har tarvelig cg

stroeng Levcmaade dog bevaret HanS Kcæslec u, vækket

i el Tidsrum cg under Forhold, hvor næsten alle

HanS Samtidige have maaltct vige deres Plads. (Ad. U. )

Aarhuus, den 22de Juli.
LandbosagmS Venner kunne vi atter meddele en

glædelig Tidende om Hoveriets Astosning paa el

ikte ubetydeligt Gods i Jylland. Hr. Fcrstjunkcr v.

Lichtenberg, Lchnsbcsitder af Stamhuset Bidstrup
ved Randers, har nemlig i disse Dage sluttet Over-
cenSkcmst med Godsers Bsndcr om SkaturalheverretS
Ophævelse fra 1ste Mai 184« mod det saare billig«
Vederlag af 21 F, 2 Arbejdsdage cg 2 Reiser aarlig
af hver Halvgaacd. Foies nu hertil, at Hr. Forst«
junkeren i sin kerte Vcsiddelsestid , foruden betydelige
Forbedringer paa Hevcdgaardens Marker, Skove eg
Bygninger, har udstiflct Gedsets Hovedbestanddele:
GranSUv cg Stjod Byer, og af disse udflyttet 11
Gaarde cg' nogle Huse, . saa kan det ikke nægtes, at

han ikke blot har udviklet en betydelig Vrrkspmhed,
men ogsaa sust sig besjæler af sand F-lelse fer sit
Kald cg gjenncmlrængt af Tidens Aand i disse Ords

bedste Betydning, ligesom cg denMaade, hverpaa disse
GcdSforbcdringer ere udfsrle, vidner cm, al den God-

dædigbedS Aand, hvorved Lichtenbergerncs Stamme-

fader har rcist sig et uforgængeligt Minde, endnu U-

ver i Slægten. (Md.)




