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Fredagen den 51 Mai.

Ved kongelig Resolution af 10de ds. er bestemt
at en fuldstcrndig videnskabelig Rcaljkole
skal oprettes i Aarhuus under Overbestyrelse af
Univcrsitets-Directionen. Ved Skolen stal forclobi-
gen ansa'ltes en Rector, en Ovcrlarcr og 4 Ad-
juncter, þÿ �hvilke Larere blive at gagere efter de
samme Regler, som folges ved Gageringen for La-
rerne ved de larde Skoler. Contingentel for Real-
stolens Disciple, der ordentligviis blive at optage
i en Alder af 8 Aar, og som antages i en Tid
af 10 Aar at kunne gjcnnemgaae Skolen , bli-
ver det samme som erlaggcs for Disciplene i de
larde Skoler udenfor Kjobenhavn. Laregjenstan-
dene blive: Religion, Mathemathik, Naturhistorie og
Naturlcrre, Gcographi, Historie (saaledcs at Cul-
lurhistorien. Opdagelsernes, Industriens og Han-
delens Historie optages i Uuderviisningen) Sprog:
Tanst, Tydst, Franst og Engelst, saaledcs at Un-
derviisningens Formaal bor vare ikke alene Faer-
dighed i at forstaae, og med Correcthed at skrive
dem alle; men derhos hvad det Tydste og Franske
angaacr tillige, saa vidt muligt, Fardighed i at
tale. Af Konster og Ferrdigheder bor bibringes:
geometrisk Tegnelære og Frihaaudstcgning, Skjon-
strivning. Sang og Gymnastik, derunder indbefal-
ret Svomning, Dauds, Faegten, Huggen og Vaa-
benovelser. Uden at det latinske Sprog optages
blandt Laregjen standene, stal der dog gives de af
Disciplene i de hsiere Classer som ouste det, Leilig-
hed til at lare dette Sprog. De med Realstolens
Oprettelse og senere Vedligeholdelse forbundne Om-
kostninger, blive at udrede af den almindelige Skole-
fond.

Det har i den senere Tid, som bekjcndt, ikke
manglet paa Opfordringer ril Regjeringen i Sver-
rig sra den svcnste Handelsstand, om enten at be-
virke en Forandring i Tractatcrne med Hensyn
til Oresundslolden, eller .en samvittighedsfuld Op-
fyldclse af Tractatcrne, saaledcs at der ikke stulde
rages Hensyn til de ved et Par Aarhundreder hav-
dedc Usancer. Af .Aftonbladet' erfares nu at flere

I»59.

Stockholmste Handelshuse have ved deres Commis-
stonairer i Hclsingoer ladet gjennem l>otarin« pu-
blicus ncdlagge formelig Protest imod Erlaggelscn
af den stipulerede Told, navnligcn for flere Parlier
Sukker og Kaffe (hvilke Artikler ikke findes navnte
i Tariffen af l<;iz) og saaledcs ligcmcd de ovrige
uspecificerede Narearliklcr formecntes ikkun at burde
svare i Told 1 pCt. af deres Vardi paa Afstib-
ningsstedct, hvorhos de have reserveret sig deres
Mandanters Ret til Erstatning for det saaledcs
sormccntlig formegct oppebaarne Belob. Paa denne
Protest har Toldkammeret, ifolge samme Blad, sva-
ret: .at det ikke kunde indlade sig paa at svare
Noget hertil.' De ovrige Handelshuse i Stockholm,
som iaar vente Sukker- og Caffe - Ladninger fra
Brasilien, have givet deres hclsingocrste Commis-
sionairer Ordre til at nedlagge lignende Protest.

I Anledning af Kammerraad og Dr. juris
Kalls Entlcdigelse sra Byfoged og Borgcmcster-
Embedet i Vordingborg yttrer .Sjallandspostcn', ar
stiondt der i selve denne Entlcdigelse egentlig ikke
er Noget, der fortjener at kaldes gladeligt, da den
konstituerede Byefogcds Embcdsforelse i det Hele
taget har varet upaaklagclig og maastee i flere
Henseender gavnlig, saa har Efterretningen derom
dog varer os kjarkommen, ikke alene fordi det ty-
der hen paa, at Hr. Kammerraadens Rcgnstab nu
er opgjort og dermed de utallige Boer og andre
aldgamle Sager realiserede, men ogsaa fordi der
herved vakkes Haab om, at Vordingborg nu kan
faae en Byfoged, som med Dygtighed og Redelig-
bed forbinder en kraftig Eharacteer, der ikke vil
vare bange for at undersoge de forstjellige Grene
af Communebestyrelsen, og arbeide paa at afstaffe
de Urigtigheder og Uvaner, som han mulig der
maatte forefinde; thi derom ere vistnok alle enige,
at Vordingborg mecr end nogen anden Bye i Sjal-
land trangcr til en radical Cuur i hele sin com-
munale Constitution.

Fra Fans berettes i .Ribe Avis' en hoist for-
gelig Begivenhed, som tildrog sig den i Ide dennes.
Nordbyes Fisterbaade bleve nemlig den Dag hen-
imod Aften paa Grund af Storm nodte til ar vende
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tilbage til Havnen paa to af de storste nær, hvoraf
den ene kom hjem med en god Fangst imellem Kl.
12 og 1. Den anden Baad med en Besætning af
11 Mand, kom derimod ikke tilbage, og Dagen cf-
ter fik man Vished om, at den var opdreven paa
Orby- Strand med knækket Mast og aldeles tom.
Baadcn er rimeligviis kantret i Soen og hele Mand-
flabet druknet; til den 21de dennes var kun fundet
eet af Ligene. De syv af Fiflerne efterlade sig En-
ker med en stor Borncflok. Blandt de Forulykkede
vare Fader og Son, samt Fader og Svigerson.

I Sondags bragtedct svenske Dampskib .Malmo',
150 lundfle Studenter til Kjobcnhavn hvor de an-
kom Kl. 9\. Inden Kl. .! om Eftermiddagen havde
300 danske Studenter tegnet sig til Deeltagclse i !
en Fest, som man efter en forcgaaende Indbydelse, -
ril de svenske Gjæster agtede at give disse i det
Frie. Samlingsstedet, var Regentsen, hvorfra man
drog ud henved Kl. 4 og tog Brien til Eharlottcn-
lund, og cftcrat et Musikcorps var stodt til ved
Jægersborg, bragtes Oehlenschlciger et Vivat i Or-
drnpshoi. Med ham i sin Midte gik Toget nu
igjennem Ordrups Krat til Ckovlobcrhusct ved
Dyrehavsbakken , det Sted, man havde udvalgt til ,
at afholde Gildet paa. Her stodte Professorerne
O. Bang, Clausen og Rosenvinge til, saa at hvert
af Fakulteterne tilfældigviis blev repræsenteret af
sin Professor. Da selve Gildet begyndte, gik det,som man kan tænke, hecl lystig til. Der var vist-
nok sorget fuldkommen tilstrækkelig baade for Spise«
og Drikkevarer, og desuden var der besorget trykt
3 i denne Anledning forfattede Viser. Al det sra
ingen af Siderne manglede paa Skaaler kan man
let tænke sig. Den forstc var et Velkommen til de
svcnfle Brodre, forenet med en Tak for sidst, en
Tak for den ifjor nydte saa udmærket gjæstsrie Mod-
tagelse. þÿ �Den Sang, der havde til Titel: en
Skaal for Norden, gav naturligviis Aiilcduiug til
en med et tordnende Bifald modtagen Skaal for
.den uordifle Trefoldighed", og hvor ganfle denne
traf det rette Brændpunkt for Forsamlingens Bc-
gcistring, viser sig vel klarest deraf, at den ligefrem
blev Moder til i det mindste en halv Snees Taler
og Skaaler saavcl fra svenfl som fra danfl Side, alle
i samme Aand, alle med fyrig Begejstring pegende
hen paa ikke blot det Glædelige i det bestaaendc For-
hold mellem Beboerne af begge Sundbrcdderne, men
Nødvendigheden af at dette Forhold stedse vandt ny
Krast, stedse blev inderligere og nærmere, stedse gsen-
nemstrommcde i en endnu fuldere Maade alle Klasser
af Folket, og især Bonden, vel forOieblikket den eneste,
hos hvem der endnu kan være Tale om Levninger af
den gamle, ulyksalige Fordom og Uvillie. Den 3die
Vise fluttcde med et Leve for Bcllman og Linno,
for Vidflab og Konst i Nord; ar man da sra svensk
Side heller ikke glemte et hoit Leve for .Skjaldenes
Adam", og at dette fra danfl Side besvaredes med

et for Sverrigs Tegn or, ligger saa ganfle i en-
hver saadan Fests Aand, at man vel egentlig knap
bchovedc at nævne det, og vel ligesaa lidt, at hele
Festen sintredes fra svenfl Side med et Hurra for
dem, der saa gjæstfri havde modtaget dem , og fra
danfl med et Hurra for de kjærc Gjæster, og begge
ledsagede af fornyede gjcnsidige Indbydelser. I Man-
dags hilsede Storstcdelen af de svenfle Studenter
Thorvaldsen i Gaardcn ved Charlottenborg Slet
med et þÿ ��L�æ�n�g�eleve' ledsaget af et ecnstemmigt
Hurra, hvilket Koiistuercn efter en hiertelig Tak
gicngieldte, ved at indbyde den forsamlede Skare
til at besee hans Atelier og Bolig, hvor han fore-
viste og udforligen forklarede sine her samlede Konst-
sager; ogsaa en af Academiets Lærere Professor
Ursin, der just var tilstede, viste vore Gicster me-
gen Forekommenhed. Kl. 6 om Eftermiddagen be-
gave de svenfle Studenter sig ombord eflerat do
forst havde sret Studcntcrcorpsct opstillet, og led-
sagct samme til Norreport. De dauflc Studen rer,som ikke vare i Corpsct ledsagede de Fremmede om-
bord paa Dampflibet, og bragte dem den sidste As-
fledshilscn fra .lange Linie' hvortil Adgangen forst
aabnedcs efter en Dissents der opstod mellem de
Studerende og Vagten. (Dagen.)

Hr. P. D. Westcrmark, Assvcic af Huset
Westcrmark Ians i Wcstcrwick, er af den'kon-
geligc svenfle Rcgjering bleven auerkjendt som danfl
Vicc-Consnl sammesteds, under det kongelige Gene-
ral-Consulat i Gothenborg.

Midt i den dybeste Fred har en Bataillc fun-
det Sted paa Liimfjordcn. Thisted Avis indehol-
der herom solgcnde mærkelige Meddelelse: .Natten
mellem den 18de og 10de dennes trængte 10 Baade
med Fiskere fra Harboore ind i den saakaldte Tis-
singvig ved Vester -Assels paa MorS for at fifle
med Pulsvaad. Da denne Viig er blandt de saa-
kaldte »laascde Vande', hvor Pulsvaad-Fifleriet ikke
tor bruges, og det desuden er paa en ulovlig
Tid, gik endeel Fifler? fra Vester- Assels ud mod
dem, for at afværge Saadant, og for at redde de
i Vigen udsatte Kroge, som ved Pnlsniug beskadi-
gedes; men de bleve af de i Antal langt overlegne
Havboere strar omringede og morderifl overfaldne
med Bagshagcr og Stænger. Da omsider en af
Morsingbocrne laae livlos i Baaden, Een med knust
Arm, og Alle meget brfladigcde, lode Voldsmændene
dem endelig passere, med den Erklæring, at de
næste Nat vilde komme igjen, og da dræve Enhver,
der vovede at modsætte sig denne Fiflning. ('.»
fattige Fiskere fra Vestcr-Assels ere saaledcs tilredte,
at de, om de end gjcnvinde dercS Helbred, ere i
lang Tid ude af Stand til at ernære sig.) Strar
efter at Politimesteren ved et Jilbud var bleven
underrettet om denne Tildragelse, satte han efter
Voldsmændene og indhentede dem omsider lige over
for Icgindoc paa Thyholm; det lykkedes der 2



Blandet.
I den hannoversse By Barfeld dode den ilte

Marts sidstlcdcn Pastor Bartcls , HH Aar gammel
og Prast sammesteds i over fi.'l Aar. I Menighe-
den var dcr endnu kun .'i Mennesker, som han ikke
havde dobt.

Naar Jorden skal forgaae, cr en Sag, som
narnrligviis meget maa interessere os Jordbocrc, j
og som de Larde derfor allerede paa forftjellig
Maade have forudsagt. Buffon har saaledes stillet
den stakkels Jord det Prognosticon, at den stal for-
gaae mcd Kulde, og det ganste bestemt efter 90,000
Aars Forlob. Gruithniscn derimod lader den til-
intetgjorcs ved Hede. »Alt i Naturen' siger han,
arbcidcr paa at erholde Fasthed. Om 50,000 Aar
vil dcr ingen Draabe Vand mere findes paa Ivr-
dc»; den' kommer da i Brand, lober brecndeiidc 1
Mill. Aar omkring Solen og styrter omsider nd-
braendt i denne sin moderlige Venindes Skjod.'
Dr. Olbers spaacr den derimod en vaad Dod, idet

24. 40. 4.3. 70. 38.

Reisende. Med Dampskibet Frederik den »re afgik den
26de Mai fra Lerne til Kjobenhavn : Birkedommer Moller
mcd Frue, Datter og Sen; Kbm. Braband med Datter, Pa-
stor Koch mcd 2 Dottre; Hr. Schierning, Jomfruerne T- cg
F. Schierning og Scheidt; Hr. Bugge, Sadelmagermester
Mogensen; Gaardmand Rasmussen; Muursvend Thor.

Gudstjeneste. Paa forstkommende Sondag begynder
Gudstjenesten i Nykjobiug Kirke Kl. 1.

BotjendtgjoreZfe?.
Herved tillader jeg mig at bckjcndtgjore, at

jeg af Magistraten cr bestikket som Fastemand i
Rakstvv Kjobstad.

Da jeg saaledes for de Tjenestefolk, der soge
Conditiou, og for dem, dcr behove Tyende, er ene
berettiget til at mellemhandle efter den mig mcd-
declte, af Stiflamtct approberede Jnstrnr, og som
Folge deraf ingen andre i saa Henseende dermed
maa befatte sig , uden de Paagjcldcnde selv, anbe-
faler jeg mig herved til de af Jndvaanerne, dcr
ved indtrerffende Forandring behove, og de as Ty-
cndcpcrsonalct, dcr soge Conditioi«, som godheds-
fuld vil afbenytte min Tjeneste.

Rakstvv den 15 Marts 1839.
H. Melchior,

Politiebcljenr.

Licitation.
Lovcrdagen den 8dc Juni forstkommende Kl. in Formid-

dag foretages Licitation paa Bordingborg Raadstue over det

Brolaggcrarbeide, dcr er forbunden med Omloegningcn af !
» -Ina Quadratfavne Stecnbro paa Bordingborg Kjodstads
Ahlgade, til hvilken Omloegning Byen leverer det fornodne af
Stein og Sand. Conditioncrne for Licitationen kunne 8 Dage
forinden erfares paa Byefogedcontoiret.

Kommunalbestyrelsen for Vordingborg den 27 Mai 183 n

Indkaldelser.
Kreditorerne i Stcrvboet efter den i Raae Bye Hillested

Sogn afdode Selveicrhuusmand elans -fendrich Ditlev
Tyeiseii, indkaldes herved med 12 Ugers Varsel til for mig
at anmelde og beviisiiggjore deres Tilgodehavende.

Fuglse Herrcdsconloir i Redbye den 26 Mai >8.19.
Ibsen.

Kreditorerne i Boet ester Indsidder, Jens Rasmussens
afdode Kone, Rarc il Iacobedalter i Hsyfjelde indkaldes
herved med 12 Ugers Barsel til at anmelde og beviisliggjere
deres Fordringer for undertegnede kommitterede Skistesorvaiter.

Juellinge den 2-1 Maii l-839. Rostrup.

Baadr nt undflyr; de ovrigc S Baade mcd tilhs-
rciide Garn bcmagtigcbe dan sig, led drm bemande
og scilc over til Nykjobing; Havboerne selv bavde
stjnlr sig, men da dcr af vedkommende Ovrighcd
cr anstillet Undersogelse efter dem, ville de vel. blive
fundne og afstraffede. Det synes som om det hele
Tog har vccrct foranlediget af Havboerne, for at
tage Hcrvn over Vester-Assels Beboerne, som forrige
Aar havde optaget nogle Havboere i den samme
Viig, hvor de havde beskadiget en Deel Fistcgarn,
og dog blcve de den Gang givne fri mod en mode- j
rat Skades-Erstatning.'

Bed Industriforeningens Udstilling har et af
Hr. Ramsing opfunden selvspillende Orgel, Andetion
kaldet, vakt megen Opmcrrksomhed. Da man derpaa
kan spille fuldkomne Ehoralmelodier uden at behove
en musikkyndig Spiller, cr det strrdcleS hensigts-
massigt for Landsbykirkerne.

Fra ua'stc Maancds Begyndelse fra tråder Hr.
I. P. Griine Redactionen af .Kjobciihavns Mor-
gcnblad' og denne overtages da af Hr. G. SieSby,
Forfatter af de under Meorket þÿ �?þÿ �paa forstjel-
lige Steder leverede Digte.

Vor Landsmand, Hofraad H. Haurowitz, dcr
er ansat som Livlagc hos en af de yngre russifte
Storfyrster og tillige cr Ridder af flere rnssiste
Ordener, er nu af Hs. Maj. Kongen bleven nd-
u avn l til Ridder af Dannebrogcii.

Navnet paa .den modige Cadet' som nyligen
omtaltes i Jyllandsposten, er os, siger Hclsing-
oers Avis, opgivet at vare Hcllesen, og maifftrocr
hans senere militairc Stilling maa sogcs i Norge.

en Comet ved sit Tryk vil hacve asie Vandene og
deri drukne Jorden; dog stcer dette ikke for om 220
Mill. Aar omtrent. þÿ �Vi kunne altsaa trygl siaae
oS til Ro.

Bed Tallotteriets 1-186 Trykning i Kjsbenhavn udkom :



over Middel raller af de geistligc Embedsmcrnds Vora ril Capitelsta.rten paa Korn-
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Pastoraterne.

tIF)ebing Amt.

1. Fcioe ....
2. Fcinoe ....
3. Afloc ....
4. Karlebos . . .
5. Sonder Kirkeby
6. Idestrup . . .
7. Veggerlofe . .
8. Skiclbve . . .
2. Nvkiobing . .

10. Tingsted . . .
1 1. Onslev ....
12. Sladager . . .
1".. Kippinge . . .
14. Vaaelse . . .
15. Norre Vedbve
10. (stundslev . .
17. Torkildstrup .
18. Stubbekiobing
19. Baagoe ....
20. Aastrup . . .
21. Hcrbelov . . .

Hvede.

Rbd. mk

8
8

7
8

7
8
8
8
8
8
7
8
7
8
8

8
4

12
8

12

4
4
8

21) 17

De geistl. Emdedsm. Middeltal

De civile dil» dito

2)

Det samlede Middeltal . . . .

72 j 4 ! 10

8 1 1

7 5

16 1

14

10

R u g.

Rbd. mk

92

12
4

2
12

4
8

12
12

10
8
6
5

12

14

14

2 11

Byg.

Rbd. mk

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4

12
12

4

15
12
8

11
10
14

12
12

6
6

10
4

71

6 3

3 1 15

15

Havre.

Rbd. mk

44

4 1

12

4
8
4
4
4
4
5

12
8

12
12
12

10
6

12

10

Hvide
E r t c r.

Rbd. mk p,

91

12
4

12
4
8

5
S

8
6

14
4

12

Graae
E r l e r.

Rbd. mk p.

20)
71

3 3

3 2

i i

Anm. Med Stiftsøvrighedens Tilladelse i Skrivelse af 31 te Marts s. A., ere Brokerne, som vare udkomne ved Divisionerne,
der udeladte.

Redigeret, ferlagt cg udgivet af C. S. Tidemand, Procurarcr. Trykt , IV. Lauds Officin i Nykjobing.
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