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Riels Ebbesen og Geev Geert.
(Sluttet.)

etragte vi endvidere Hr. Mullers Modartikel, faa
udtales deri intet mere, end en oedel og retfcrrdig
Harme over, at Rendsborgcrne saa aldeles misforstode
deres jydste Medbrodre og udtalede en saa broutende

Haan mod hele det danste Folk; thi det er en sorgelig,
men mindevcerdiz Tildragelse, at man i den danste
Etats anden F-estning og dens forste og fasteste Bol-

vcrr! mod Angreb fra Syden har offenlig yttret, at

man vilde rrisc Danmarks uforsonlige Ficndc en

ALrestsltc! Hr. Muller har derfor vistnok talt i

Overeensstcmmelse med utallige af sine Medborgere,
idet han revsede et saa plumpt Angreb. Han har li-

geledes tilstreckkcligcn viist det historist Usande, der

blev forebragt for at forherlige Greven. Henvisende
til en velflrevcn Afhandling om Niels Ebbesen as
Professor Bclschow i Folkebladet for 1839 Nr. 5, 6

og 7 , vil jeg blot anfore nogle faa Ord af Ehristia-
ni's þÿ ��E�c�h�l�c�s�w�i�g- holsteinische. Geschichte" 3die Deel

Pag. 108: þÿ ��W�a�sauch der Graf vcrmogc scincS
pfandrecbts fur Gewalt uber die jutschen Stande ha-
ben mcchte, so rvar er es doch, der in die Vorrcchtc
der Ixronc und der Stande cincn ttiingriss thar, der

sich nichl rcchlfcrtigen lapr, und der die Eingesessencn
des Landes das cinzige harte Nettungsmittcl, den

Krieg und die Waffen, zu ergrcifen nothizte." Loer-

hovedet bede vi Rcndsborgerne at efterlæse hos denne

Historiker, der ikke kan kaldes partist for Danmark,

hiin Tids Tildragelser, og de ville da vistnok ikke mere

tale om þÿ ��M�o�r�dþÿ �Tcrmmclse þÿ �Erobring þÿ �Op-
ror" med Hensyn til Grevens Forhold til Danmark.

Hvad er det nu for lydelige Bemoerkninger, som
Rendsborgerne give til Hr. Mullers Artikel? I Ste-

det for at indlade sig paa Sagen og enten forsvare
eller tilbagekalde deres forncrrmclize Inserat, flaae
de em sig med Skjcldsvrd og Grovheder. De kalde

Forsendes, ifølge kongelig allernådigst Tilladeise, med posten saavel i Danmark som i Herrugdsmmerne.

Hr. Mullers Tydning af deres Project ondskabsfuld,
vmcndstjondt han blot har holdt sig til deres Ords

ligefremme Mening. De danne et nyt Uqvemsord,
þÿ ��D�a�n�n�e�v�i�r�k�l�e�r�"�,som Bencevnelse for dem, der under-

stotte dette Blad i dets Bcstroebclser. De paastaae, at
de noere et meget taknemmeligt Sind mod deres aedle

Grev Gerhard, der har gjort saa meget for Byen.
De yttre sig saa begeistrcde for dereS «dle Greve,
at de recnt forglemme hvad og af hvem , der i den

mellemliggende Tid er gjort saa Meget til Byens Op-
komst. Men det ssulde Nogen have dromt, at den

herstesyge, voldsomme, haarde, ja tidt grusomme Grev
Geert i det nittende Aarhundrede vilde blive forherli-
get med Tilnavnet den ALdle, efterat Christiani og an

dre Historiestrivere noksom har sagt os, hvorfor han
fik Navnet den Srorc. Vide da Rendsborzernc ikke,
at han ved sin Grusomhed tildrog sig utallige Fiender,
at han ved sine haarde Paalceg vcekkcde megen Util-

frcdshed selv i Holsten, at han var Ditmarsternes (som

jo dog nu ogsaa ere Holstenere) argeste Fienve? Og
en saadan Voldsherre i eget som i fremmed Land vove

Rcndsborgerne at tilloegge Proedicatet «del, fordi han
fandt det i sin Interesse at give deres By Privilegier
og af Grundeiendom et adeligt Godses SEqvivalent!
Ham ville de reise et SErcsminde! þÿ �Men hvad stullc
vi tcrnke om vore gode Medborgere i RendSborg, naar

de ikke endnu stamme sig ved at yttre: hans politiske
Forhold ril Danmark kunde derved slet ikke komme

i Betragtning; lad ham have handlet i sin Fcidc
mod Danmark, som han vil, der kan hverken for-
hoic eller nedstemme vort Takkcsind. Troe da Rends-

borgerne, som tildcels boe paa danst Grund, at de flet
ingen Hensyn bcbove at tage til deres danste Mcdbor-

gere? Mene de, at al statsretlig Forbindelse mellem

dem og Danmark allerede er oplost? Thi ellers bor

jo dog den ene Statsborger tage Hensyn til den anden,

og dette have de Danste til deres 8Ere her viist. De

have ikke optaget og paastyndet det Forflaz, at reise
Niels Ebbesen et Mindesmeerke, vmcndstjondt Tbor-
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valdsens Nærværelse stærkt synes at opfordre til flig
en Idees Udforclse. Er det ikke BeviiS nok for, at
der tages Hensyn til Holstenerne? þÿ �Det scrdelize
Vcrrd af Niels Ebbesens Daad er aldrig draget i
Tvivl af dem, der formaaede levende at scrtte sig ind
i hiin Tids Dannelse, Tænke- og Handlemaade, og
saalænge vort Folk har Stemme, vil det lydt synge
Niels Ebbesens Priis. þÿ �Hvad er det vel, der op-
vækker hos Rendsborgerne þÿ ��s�oscbmcrzliches Bedauern",
naar de tænke tilbage paa hiin Tid? þÿ �Dannevirke
vilde vist ikke have erindret dem om Ting, som de

gierne vilde glemme, dersom de ikke vare fremkomne
med hiin ulyksalige Attring. Om de mange Forår-
gelse vcrkkente Forviklinger i de politiske Meninger og
de taabelige Bestræbelser, der magteslos sondersplin-
tredeS paa Holstenernes dybtbegrundede Nationalitet,
ville vi ikke tale videre, da det er godt, at Sandheden
nu erksendes paa begge Sider; og vi dele gjerne det
Haab, at HertugdemmerncS Forhold til Danmark en-

delig engang ville vorde ordnede. Men det gsor oS

hjertelig ondt at erfare, at Dannevirke ikke holdes paa
noget cffcnligt Sted i Rcndsborg, da det kun vidner
om, at man der fornem ignorerer, hvad der rorer sig
i en stor Deel af Hcrtuzdommet Slesvig. Det tyder
flet ikke hen paa, at Rendsborgerne virkelig erkjende
den Sandhed, de udtale, at venskabelig og aaben

Adfærd er en uundgaaelig Betingelse for vor politiske
Gjenfodelse. Er det venskabelig Adfcrrd i een Soetning
at bruge þÿ ��D�a�n�n�e�v�i�r�k�l�c�rþÿ �Invektiver þÿ �Imbroglio
þÿ �Danomancr"!! Man seer deraf, at det er let at

prceke Andre Moral, men svcert selv at vise den i
Gjerningen. Det er ikke, fordi þÿ �Niels Ebbesen har
drcrbt Grev Geert, at vi sinde Rendoborgcrncs Pro-
ject anstodeligt, men fordi þÿ �de paa dansk Grund
ville reisc Danmarks uforsonlige giende en Astrr-
ftstle. Holstenerne, as hvilke vi tælle mange iblandt
vs og med hvilke vi leve i de bedste Forhold, ville overalt
paa Kongeaaens nordlige Bred finde Venner, men hvo der
vil antoende Tvedragtens Fakkel, han blive hellere fjern fra
os med sin Personlighed og Rabulist-Iournalistik.þÿ �Nære
Holstenerne nu virkelig et venskabeligt og crrligt Sin-
dekag med deres danske Medborgere, saa opfordre vi
dem paa det indstændigste, at udtale dette cffcnligt og
uforbeholdent; thi hverken Niels Ebbesen eller Grev
Geert skal da med deres ZErestetter adskille, hvad der
bor samvirke til eet helligt Maal. Holstenerne
have jo endog selv tilstaaet, at de havde toenkt paa at
reise Grev Geert et Minde, lange for Jyderne talte
cm en Stolte for Niels Ebbesen. Men hvorledes kunde
de saa tage Jyderne deres Onske saa ilde op? Og nu
gjere de Danffe de forste Skridt til en Udjevning af

denne Billedstorm, som vi haabc, Holstenerne ikke ville
lade blive upaaagtede. I forste Hefte af þÿ ��O�r�i�o�n�"har
Hr. Th. Becker faldet folgende Dom over Grev Geert:
þÿ ��O�v�e�r�h�o�v�e�d�e�tvar Grev Geert ingenlunde den Tyran,
som vore Historikeres Nationalhad saa gjerne vilde
stemple ham til, men han var en Statsmand, fuld-
kommen indviet i Datidens Politik, ligesom senere Bal-
demar Atterdag, og derfor var han heller flet ikke sam-
vittighedsfuld i Valget af sine Midler; naar de blot
forte til Maalet. Han var streng indtil Haardhed,
naar han derved vilde afstrakke , og hans Tog for at
straffe Jydernes Opror viser ham saaledcS, men In-
gen kan heller uden den hoieste Ubillighed forlange, at
han skulde dæmpe et Opror, uden at straffe det. Saa-
ledes som jeg har (kildret Manden, fortjener han langtsnarere vor Beundring end vort Had, men der er in-
gen Tvivl om at han var langt farligere for Jyllands
Frihed end Grev Johan med sine rovgjcrrige Lehns-
mænd nogensinde kunde være bleven." Her er vist ind-
rommet Grev Geert Alt, hvad nogensinde en upartisk
Historiegrandsker vil kunde sige til hanS Fordecl og
det er sagt af en ung dansk Borger i selve Hoved-
staden. En anden mæglende Stemme lyder fra Odense
i et lille Skrift af Fr. Paludan-Muller saaledes: þÿ ��D�a�n�f�f�e
og Holstenere boe nu engang i HuuS sammen; da er
det vel i alle Maader onffeligt, at de forliges saa godt
som muligt. Men der har i den senere Tid været megen
hcirostet Kiv imellem dem, og fra begge Sider har man
>agt Bitterheder og haardeOrd, som langt hellere maatte
have været usagte. Det er i sin Orden, at vi Danffe
vise Fornærmelser tilbage med Alvor og Værdighed;
men ogsaa med Sindighed og Billighed bor det ffee,
og det er ikke altid ffect. At Forholdet er spændt, deri
cre danffe Skribenter ikke uden Skyld. Men da det
nu engang desværre er saaledcs, synes det at være
Pligt at undgaac Alt, hvad der uden N-dvendighcd
kan opirre Gemytterne endnu mere. Det blotte For-
flag til et cffcnligt ZEr.sminde for Niels Ebbesen har
allerede fremkaldt heftige Ittringer fra hiin Side Ei-
deren, og dets Udforelsc vilde upaatvivlelig der blive
betragtet som en fiendtlig Demonstration. Kan man
fortænke Holstenerne deri? Holsten har sin egen Histo-
rie, sine egne udmærkede Mænd, hvis Minde maa
vcrre Folket kjært; iblandt dem indtager Grev Geert
en hoi Plads, og det er ikke forst de nulevende Holste-
nere, der have fundet paa at hade hans Banemand.
Ja, var det saa aldeles afgjort, at dennes Daad var
ædel og ffjon , da kunde vi forlange, at Holstenerne
ffulde lade deres Dom bestemme mere as almindelige
Hensyn til Retfærdighed, end af Kjærlighed til dereS
Fyrster, ligesaa vel som vi f. Er. fordomme Christian
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11.'« Adfcrrd imod de Svenske ;þÿ �men delte er endnu ikke
«fgjvrt. Kunne vi da med Foie erklcere det for intet
dedre end Trods og Haan imod det danffe Folk, at

RendSborgerne have talt om at rcise et Contraminde
for Grev Geert? Lad os engang lernke os, at det
havde voeret Holstenerne, der forst vare komne frem
med det Project, at reise Erobreren Grev Geert et os-
senlizt Hoederminde : þÿ �vilde vi Danffe da ikke med

god Grund have anseet dette som en Forncermelse imod
dansk Nationalitet og et Brud paa den gode Forstaaclse
Man tcrnke sig nu to Folk, der , ssjondt de burde vcrre
hinandens oprigtige Venner, gjensibigen foge at kranke
hinanden, at fremdrage netop de Parlier af Historien,
der minde om en Tid, da begge Folk vare hinandens
bittreste Fiender; man tanke sig Vltcls itbbcfens
Statue i Randers vendt imod Holsten, og hvis Rost
Holstenerne sorstaae saalcdes: þÿ ��S�c�eBilledet af en
Mand, som de Danffe are og elske, fordi han faldede
en magtig Holstener !" og paa den anden Side Grev
Gccns Statue i Rcndsborg, der tilraader de Danffe,
at just fordi denne Fyrste engang kuede Danmark, oz
fordi de Danffe have sat hans Banemand et Haders-
minde, derfor have Holstenerne beviist ham samme
A?re: þÿ �i Sandhed, en ffjen Enighed imellem dem,
der ffulle ftaae og falde med hverandre." þÿ �Dette til
Beviis for at de Danffe nok tage Hensyn til deres
tydsse Medborgere; vi ere nu meget begjerlige efter
at hore, hvad disse ville yttre i denne Anledning.

Nis Hanssen.

RyhcdSPost.

-jsbenhavn, den 2Sde Mat 1839.

þÿ �Under 2lde dennes cr fra den kongelige Direction for Lni-

vcrfitetet og de lærde Skoler udkommen solgendc Bekjcndtgjørclse :

þÿ ��E�f�t�e�r�a�tDireciionen, paa allerhøjeste Befaling, har nedlagt aller-

underdanigst Forestilling anzaaende den nirrmerc Organisation af
den fuldstændige Vtdenssabcllge Realssole, som ved allerhøjeste

Resolution af 14de Februar 1838 cr bestemt at stulle oprettes,

har det behaget Hans Majestæt Kongen, under 10de denne Maa-

ned allcrnaadigst at fastfertte, som følger: 1) Realskolen blirer at

anlergge i Bor Kjodstad stlarhuus , og har Bor Dircelion dertil

at træffe de fornødne Foranstaltninger. 2) Bed Skolen (lulle fo-

relobigen anferltes en Rector, en Overlærer og 4 Adjunkter z hvilke
Lærere bliver at gagere efter de samme Regler, som følges ved

Kageringen for Lærerne ved de lærde Skoler. Z) Conlingentet sor
Realskolens Disciple, der ordenligriis blive at optage i en Alder

as 8 Aar, og som antages i en Tid af 10 Aar at kunne gjen-

nemgaae Skolen, bliver det samme, som erlægges for Disciplene
i de laerde Skoler udenfor Kjobenharn. 4) Bi bifalde allcrnaadigst
dcn Os allerunderdanigst foredragne Plan sor Undervisningen i

Realskolen, i Overensstemmelse med hvilken Læregjcnstandcne blive:

a. Religion, i samme Omfang og efter samme Methode som i

de leerbc Skoler; b. Mach-malik, saaledcs at herunder foruden

Fecriighed i praktisk Regning, indbefattes Arithmctik, Plangeomc-

tri, Stereometri, Trigonometri, Læren om Logarithmcrne og Algc-
dra indtil Ligninger af anden Grad incl.j c. Naturhistorie og

Narurlerre, saavel dennes mcchaniske Deel som Chemien med

EicctricitctSlæren ; d. Seographi, faarel xhyfist som politi? og

mathematiff, hvorved de vigtigste astronvmiffe Kundffabcr bor

meddeles; e. Historie, i ikke ringere Udstrækning end i te larm

Skoler, og saalcdes at kulturhistorien, Optagelsernes, Industriens
og Handelens Historie optages i Undcrriisningcn; k Sprog:
Dunst. Tydst, Franst og iSngelst, saalcdes at Undervisningens
Formaal bor vcere ikke alene Foerdighed i at sorstaae og med Cvr-

rccthcd ar strive dem alle, men derhos, hvad det Tydstc og Franste
angaacr, tillige, saavidt muligt, Færdighed i at tale. Ogsaa stal
der gires de Disciple i Skolens heiere Klasser, som attraae saa-
tant, Lejlighed til at lære det lalinffe Sprog, hvilket screvrigt ikke

bliver at oplage blandt Læregjenstandene ; g. Af Koaster og Feer-
ligheder bor bibringes: geomerrist Tegnelære og Frihaands-
regning, Skjonstrivning, Sang og Gymnastik, derunder intbe-

fattet Svømning, Dands, Fergren, Huggen ?g vaadenovelser.
5) Overbestyrelsen af R-alstolen rille Bi allcrnaadigst have anbe-

troet Bor Direktion, der har ar drage Omsorg for at Underviis-

ningen indrettes i Overcensstcmmclse med den af OS allcrnaadigst
bifaldtc Plan. Den samme Bemyndigelse, som ved Frdn. af 7de

Rov. 1809 er givet Direktionen til at regulere det Spccstlle as
Undervisningen i de laerde Skoler, rille Bi ogsaa allcrnaadigst
have Den lillagt med Hensyn til Undervisningen i Realskolen, saa
at Den i denne Henseende har at forestrivc de Regler , som til

enhver Tis efter Omstændighederne maattc findes mest hcnsigtssva-
rende. <!) Angaacnde hvorvidt en Eramcn bor anordnes for de

Disciple, som have gjennemgaacl Realstolcn, hvilket Omfang og

hvilken Indretning dcn bor gives, samt hvorvidt nogen særegen

Rettighed kunde tillægges Dem, som have udholdt samme, derom

ville vi allcrnaadigst have Bor Direction paalagl at indkomme med

nærmere allerunderdanigst Forestilling, cfterat Undervisningen i

Realstolen i nog.n Tid har været sat i Gang. 7) De med Real-

stolens Oprettelse og senere Vedligeholdelse forbundne Udgifter blive

at udrede af den almindelige Skolefond. þÿ �Hvilket herved » efter

allerhoieste Befaling, bckjcndtgjorcs til samtlige Vedkommendes Ef-

terretning. "
þÿ �Konstudstillingen paa Charlottenborg, der i tisse Dage

endnu staaer aaben i det rclgjorende O'.cmed, at Indtægten til-

falder de Bandlidte i Jylland, cr bleven foregct med solgendc,

Thorvaldsen tilhørende Malerier : Adam cg Eva af Historie-
maler Høyer, en qrindeliz Figur af Roop, (Coxic efter Rie-

del), et Landstab af Dreier cg et ditto af Kunddve, forestillende
en Hoi med en Baulasteen.
þÿ �Af en i þÿ ��P�o�r�r�c�f�e�u�i�l�l�e�n�"leveret interessant Artikel : þÿ ��B�l�a�d�e

as min Dagbog paa en Reise i Nord-Grønland i Sommeren 1838, af

J. þÿ ¬�.Schythe", hidsætte vi solgendc Roticer om Grenlands

Befolkning: þÿ ��G�r�ø�n�l�æ�n�d�e�r�e�n�sLiv er bundet til Soen; i den. jager

og sanger han Sælhunden, som ikke blot tjener ham til Fede,
men ogsaa leverer ham Skind til Klæder og Overtræk af Kone-

baaoe og Kajakker, saavclsom Tran til hans merke Jordhyttes

Oplysning og Opvarmning ; han maa derfor doe tæt ved Stran-

den paa et Sted, hvor Kysten tillader ham at lægge til med haus

flrobelige Farteicr, og at faae disse baarct i Sikkerhed heiere op

i Land, þÿ �hvor Grunden lader det sra Fjeldene nedrindcnde Band

frit Afløb, at ikke hans Bolig kommer til at ligge i en Sump,

og endelig hvor Erfaring har lært ham, at Sælhundene søge til

i Mængde , saa at han kan have rimelig Udsigt til Erhverv fer

sig og fin Familie. Landets tynde Befolkning cr altsaa adspredt

langs med Sokysten ; op paa det højere Land kommer Grønlænde-

ren kun leilighcdsviis, nemlig om Sommeren under Rensdyrjag-

ten; men størstedelen as Aaret færdes han paa Søen .mellem

Klipper og Jis i fin piilsnare Kajak, efterstræbende enhver sæl-
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hund, der viser sig for han; spejdende Aie, og uden anden Bcd.r-

qrægelse end liot grort Brod og Band samt Skraatcbak.

lemmer han nu hjem til sin Familie med en heldig
Fangst, saa bliver der travlt i huset? Manden- stirtfrosnc eller

raade Klæder stulle torres red Oxheenzning over te brændende

Lamper, Dagens Eventyr stulle fortælles de nySgjerrige cg declla-

gendc Okrinder, Sælhundcstindct stal koges for at stille ZerzercnS
hunger ; men der koges en langt storre Portion end til ham ene,
thi Familien er cgfaa sullen, og selv om den ikke er det, maa den

dog nodvendigriiS smage det dræbte Dyrs Kjod, ja lad ham endog

have bragt þÿ�S �3 Sælhunde hjem med sig, saa stulle te dog alle sma-
ges og sammenlignes; boer ler Nogen i Nærheden, som ikke har

gjort en heldig ?agt, saa komme også- tisse med hungrige Marer

og tage Deel i Maaltidet, der bydes dem med Gjæstfrihed og

glade Miner; de spise nu alle indtil Ovcrmæltclse; paa l.n Dag
imorgcn tænker Ingen; fangcS der Noget igjen, saa er det

godt, hvis ikke, saa kunne de meget godt finte fig i at faae

knap Tæring eller vel endog flet Intet; Gronlændercn lever kun

i ZZiedlikket, paa Fremtiden teenker han lidet eller intet. þÿ �

Formedelst Landets vidtudstrakte Kyster sones Befolkningen endnu

ringere, end den virkelig er; kun i Nærheden af Kolonierne hare

Flere flokket fig sammen , hvor de da leve i Fred og Enighed,

hjelxende hverandre efter bedste Evne. Imedens Capitain Graah

under sin mærkværdige Rcise paa Ostkvsteu fandt kun omtrent

600 Mennesker, stal der i det fendre Inspektorat findes over 4000

Beboere, men i det nordre Inspektorat, som jeg for en stor Deel

bereiste, findcS efter den sidste Mandtalsliste, fra Udgangen af Aa-

ret 1837: 498 indfedte Familier, som indbefatte 2612 Individer.

Af diSse ere 1280 af Mandkjennct, nemlig 380 gifte Moend , 49

Enk.mænd, 327 Ugifte over 12 Aar, cg 524 Drenge under 12

2(ar; 1332 af Qrindekjonnet, nemlig 410 gifte Koner, 142 En-

ker, 303 ugifte Piger over 12 Aar og 477 Piger under 12 Aar.

Af Totaibelebct ere 2530 Individer ledte, 82 endnu hedninger.
Endvidere ere 1548 egenlige Grpnlændere, og 1064 Blandinger.

Af Mændene ere le 419 Fangere eller Erhrerrere. þÿ �Lægger
man Mærke til, at der gires 30 gifte Koner flere end gifte Mænd,

saa maa man dog ikke putte, at een Mand har flere Koner, thi

lette finder nu ueppe engang Sled iblandt hedningerne ; Orcrstud-
det hicrerer fra te intfedte Qrindcr, især Blandinger, ler ere gifte
med danste Mænd, især handelens simple Mendstab, men ogsaa

nogle Kolonibestyrere og Assistenter. Enkernes fcrholdSriis store An-

tal, nemlig omtrent ' af det hele Qrindekjon (de mindste Bern

iberegnet) ere tildecls en Folze ak de mange Ulykkestilfælde, der

ramme de dristige cg virksomme Erhverrere paa Sælhundesangsten."

þÿ ��h�e�j�s�tmærkeligt er det, at kun 419 Mænd erhverve ikke blot

Alt, hvad der udfordres til den hele Befolknings Underholdning, min

ogsaa don store Mængde Spæk og Skind, der aarligt hentes hjem

til Danmark i den kongelige gronlanlfle Handels Skibe, og red

at sælges i Forbindelse med Svd - Grenlands Produktion girer

Statskassen en aarlig Indtægt af mange tusinde Rigsdaler, efter

at alle Omkostninger til Gager, Eontoirhold, Ckibsudrustninger,

Folkehyre ic. ir. ere fradragne. Fra Nord-Grenland kommer aar-

ligt i »jennemfnit þÿ�2 ��3�0�0�0Tdr. Cxæk til Danmark, men næsten

det Tredobbelte (S -9000 Tdr.) spildes og fortæres i Landet selv,
saa at 10þÿ �12,000 Tdr. Spæk bliver det aarlige Qvantum, der

vindes."
þÿ �3 indeværende Uge cre blandt andre felgende Sager an-

satte til Foretagelse i hoiesteret, ifelge det ugenlig publicerede
Kort: Rr. 9. Kjobmaud og Guldsmed Christian Stilling
(Spsron) contra Maren Hansdarrer med Larrærgc (Guld-
borg) (betræffende Indstævntes Paastand om , at Kitonten , i

Anledning af en af ham i sin Tid indgaaet kaution for hjem-
melsxligtenS Opfyldelse efter et af afgangne Skomagermester pe-
rer Ballum Avlinge af Biborg under 7de MartS 1822 udstedte
Skjode paa den saakaldte Holmsgaard stulde være pligtig deels
til al betale hende 17 Rbd. 20 si. med Renter og deelS at for-
anstalte, at hun, som Eier af den nævnte Gaard, fritages for at

soare Skatter as mere end 1 Skp. 1 Fck. l.V Album frit og 6

Tor. 2 Skp. 3 Fdk. TV Album ufrit hartkorn m. r.) Denne

Sag foretages > Hsiesterer imorgen All. v ) þÿ �Rr. 261.

Guldborg contra Sproglærer Frederik Hergerrus (for at have
undsagt Tractcur Murdock (Blechingberg). þÿ �Rr. 233. flue-

denberg contra huusmand Niels Ssrcnsen af hesselby (for at
have solgt adskilligt red en Ereeutioneforrclning hos ham af Fog-
den udlagt GcdS) (Blechingberg). þÿ �Rr. 255. flucbenberg
contra Johanne Cathrine Ssrensdarrer (for Barnefodsel i

Delgsmaal og Fostermord) (Blechingberg). þÿ �Re. 203.

Schaffer contra Johan Frederik Arfmann (for Kirkctyrcri)

(Lucbenberg). þÿ �Rr. 195. Schaffer contra Charles parrick
Sread, Isabella plaffer cg Angeline (csr. angaacnde denne

Sag den foregaaende hviesterctslistel. þÿ �Rr. 17. Oldermanden
for Skomagerlauget A. Coheber (Blechingberg) contra Bundt

magermrster Joseph Monne (fliebenberg) (betræffende Ind
stævntes fvrmecntligc Indgreb i SkomagerlaugelS Rettigheder og

uberettiget Handel red at forfærdige eller lade forfærdige samt at

falholde saakaldte Pelsstovlcr med Saalcr og Galoscher af Læder

til Brug for Mandfolk og Fruentimmer). þÿ �Rr. 150. flueben

berg contra Hans Christian fl.und (for uberettiget LæzepraxiS)

(Blechingberg).
þÿ �I Ugen fra den 18 til ten 25 Mai cre her i Sta-

den: kopulerede 21 Par; Fedte 107 (63 Drenge, 44 Pi-
ger); Dete 72 (22 Mænd , 23 Qrindcr, 15 Drenge, 12

Piger). Altiaa ere 35 flere fedte end tete. þÿ �De angivne
Dedsaarsager ere: Alderdom 6, Betændelsesfober 7, Blodstyrtning
2, Brystsyge 7, Brækning 1, kaebepi 1, Dræbt sig selv 1, Dod-

fedte 4, Feber 1, Guulsoet 1, Indvortes Svaghed 3, Kighoste
1, Kirtelsraghcd 2, Koldbrand 1, Krampe 10, Kræft 2, Ryc-
fed 1 , Slagflod 1, Svindsot 6, TvphuSfcber 6 , Ulykkelig Hæn-
delse 1, Band i Hovedet 1, Vattersot 2. Uangivne Sygdomme 4.

Cbeacrec. þÿ �De til Oxferelse i denne Uge ansatte Stykker

ere: Imorgen (Mandag) þÿ ��S�a�r�a�"�;Tirsdag þÿ ��D�o�nJuan";
Torsdag þÿ ��S�a�r�a�"�;Fredag þÿ ��D�o�nJuan."

Rettelse. I Gaarsnummeret S. 567, 2 Sp. 5 L. f. o. staaer :
Moder, læs: Broder; L. 8: synes, læs: som synes.

Færdig fra Trvkkeriet Sendag Eftermiddag Kl. 6.

Københavnspostens Eontoir, -Vimmelskaftet Rr. 138, 2dcn Sal, er aadcnt hver Formiddag fra Kl. 8 til 11.

?lor dette Blad tegner man sig heri Staden paa hjernet af Adel- og Gothersgade, Rr. 8 i Stuen, og i Provindserne paa alle kongelige
Postcontoircr; Prisen er qrarlalrler 2 Rbd. 48 si S. og T. for iudenbyes, cg 3 Rbd. 8 s for udenbyes Abonnenter.

Trykt, med Hurtigpresse, i det Brunntckffe Bogtrykkeri.




