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kallelse af Kongl. Maj:ts Befallniogbafvaode eller ens~ilta porsoner, tIllbandagå med sina kunskaper om de i
främmande länder vidtagna Jordbrukl- och Ängs-vattnings-methoder m. m" har afSifvit uDdordånig BeIättelse om de arbeteR, med hvilla han under sistl. är taIlit befattning, och hvarom artikeln Statistik langre
lram i detta Tidn:,-N:r innehåll.r ett sammandrag.
HelsilIgborg den 18 Sept. Redan länge har man i
Danmark. återväntat fregatten ROlha, som utgick för
att från Italien hemföra den vel'ldskunnige Albert
Tborwaldsen med dess atelier, och i Fredags ankom
en skrifvelse till Borgmä,taren Lundberg från våra
grannar Helsingörshoerne med förfrågan: om Helsingborgs innevånare ville deltaga uti en tillställning, som
af de förre blifvit ordnad, till ära för deras utmärkte landsman. Med nöje omfatt.des detta anbud att
få göra bekantskap med den store mannen, genom
hyars mästareband bildhu~g8r( konsten hlifvit höjd till
eD så utmärkt ståndpunkt. I ha.t bildade sig ett slort
antal deltagare och I Lör~ags afton ingick deD underrättelse, att fregatten var synlig i Kattegatt, men
troddes för motvind ej kUDna arbeta sig upp på lldsiogörs redd. Söndags morgon låg den ännu för ankar vid Nackebuf,ud, ocb våra artiga !,lenboer skickade en Deputation från ånglartyget Drollnillg Maria,
b.illet, förande Dan,ka och Svenska fhggorna, lagt
sig för ankar utanför Helsingborgs hamn, med förnyad anbållan, att Svenskarne gemensamt med dem ville
utgå till fregatten för att beneventera Thorwaldsen.En mängd passageral'e an lände till bryggan ocb ett
stort antal båtar intogos strax; den ena båten, svajande med Helsing,borgs ~tads s~mt, den af Helsingörsboerne skänkta fana, forde Frlvdhga llrandkorpsell;
en annan intog Skånska Hussa.'-musik-korp,en; och de
öfriga besattes med andra af sladens innevånar.; Svenska båtarna började under full musik deras t:lg ur
hamnen.
En båt salle sina p."agerare om bord
på ångfartyget, b vilka der belsades med tredubbelt
hurral'Op of de Danska om hord varande vännernede (friga blltarna loverade förbi under starka hurrarop å ömse sidor, och gingo derpil vidare ut i Sund e t, då angfartyget ej kunde rymma hela antalet af
passagerare och de dessutom boppades a IL den förut
afsångna boxerings-ångb!)ten skulle föra fregatten närmare Helsingörs redd. Sil ömmens häftighet hindrade lik väl fregattens bogsering, och den låg ännu
qvar vid Nackehufvud. Eftel' 3/4 timmas segling kastade ångfartyget anlar vid sidan affregatten, ocb de
under passagen utsedde Deputerade lade ut med slupen och gingo om bord på fregatten föl' att helsa
:rbo"vald~en val'a välkommen till sjtt fädernesland,
Afven de fil om bord varande Svenskarne bade undel'
tiden blifyit anmodade utse en, som skulle medfölja
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Stad släk:ncn i Köping
honom åla gd skyldighet att föring:n; Kongl. Hofpredikauten m.
förslaget till BÖDe kon sistoriella
Kommini stern i Weslerås J. D.
t till Fläckcbo Pastorat :af Wedradt: till R asho och Kihls fOrastorat af U psala Stift. S'adfäl
röstberäknillgcn vid Kommioia Stads- och S:t Nikolai Land.- ·
·igln gillad, : förslag till Regler Kommissions-Landtmätaren och
till förm an för Christinrehamns
lel.
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deputationen; ocb valet föll på Ryttmästaren vid Kronprinsens Hussar-Reg t mente N. Ståhle, som, efle.· att
hafva blifvit presenterad för Thorwaldsell, i l o. ta,
men kraftiga o.·d tolkade de käoslor, som ähen !ifvade hans landsmän vid återseendet af den utmärkte
mannen. Efter slutad presentation afsjöngos, uoder
adompagnement af d en i Helsingör förlagda Re&ements-musik-knrps, för tillfallet författade verser.
En slup utlades från fregatten och förde Tborwaldsen till åogfartyget, der han i hjertliga ordalag tackade samtlige för den utmärkta a.·tighet, bonom blifvit bevi •• d. Straxt derefter utskickade Chefen å fregatten, Kommendör-Kapiten Dal/erup, en Löjtnant
till ångfartyget, med invitation till hela sällskapet att
gå om bord på fregatten och intaga förfriskning; men
då ångfartyget på be.tämd tid skulle vara i Helsingör,
kunde ingen b egagna sig af denna vänliga inbjudning.
U lider mångdubbelt förnyade hurrarop å ömsa sidor
Iyrte ångfartyget ankar och förde sina, med denna
vackra hyllning för kon.tnären, väl belåtna passagerare, omkring 140 till antalet, långs åt den utmärk.t
sköna Danska kusten tillbaka till Hel.ingör, vid h .... s
hamn de Svenska båtarne under full mtlOi" mottog O
sällskapet. - På hemvägen från fregatten uppstämde
de D ansk.a vännerna deras National- och andra sånger, samt uppstämde hurrarop för de SYenslar, som
deltagit uti tillställningen, och beklagade alt de andra bålarnes pass.gerare ej kommit med. Sveoskarne
å deras sida tackade för de smickrande vänskapsprof,
hvarmed de blifvit bemötte, så väl nu som vid ai
många andra tillfällen. - Efter en stuDds uppehåll i
Helsingö,· återvände båtarna, och ångfartyget förde
sina Svenska passagerare tillbaka till Helsingborgl
hamn.
I gär vid middagstiden bogserades fregatten Rotha genom Sundet upp&t Köpenhamn. Vid delta lillfalle voro äfven några af stad ens innevånare, åtföljde
af SHnska Huslar-musik-korpsen, ute i båtar och helsade den vidtfrejdade Konstnaren med lilliga burrarop cch mu,il<, som lika lill igt besvarades från fregatten, och hvarvid Hr Tbol"Valdsen visade sig vid
relingen, vänligt hälsande yåra landsmän.
Kl. 5 e.
m. bördes fregatteas salut för Köpenhamn.

(Nyare Hclsingborgs-Posten.)
Christian,tad den 19 Sept.
Kommitterade från
båda LInens Husbållnings-Sallskaper sammanträffade
i Hörby den 12 dennes. Den beslutade föreningen
Sällskapern. emellan realiserades sålunda, att stadgar
upprättades; men i fråga om bildandet af ett Landtbluks-institut inom Provinsen, gemensamt för bAd'.
Länen, fann Rommitten nödigt atl, innan frågan lmode hufvudsakligen bebandlas, låta aktielistor cirkulera,
till utrönande af huru stora tillgångar Förenin;en
kunde påräkoA, för alt derefter bestämma stodek.ell.

