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Udtltlltltdffc (S f f C V t C t It t U C r. matione at bøde 2 Rbd. Sølv, saml til vedkommende

Holland. En Deputation er udnoevnr r Luxem- Amts Fattigkasse io Nbd. Sølv foruden ril del Offenl«
burg til al afgaae til Haag for al forebringe Kongen af lige at udrede Belobel as de Omkostninger, der hav«
Holland Luxemburgs Onsker. Den skal erindre Kong vrrrel forbundne med Arrestantens Varrlrrgt og Under-

Wilhelm om hans Proklamation af lyde Febr. >832, holdning i Tidsrummet fra 2den Frbruar sidstleden til

ved hvilkrn han har lover Storhellugkomwri >n saregen denne Doms Darum. Ved Hrrredsungsdvmwrn var

for deis Jnieeesser passende Forfatning, fri Brug af Arrestanten, uagtet drt efter denne Dom anlog's, ae

det franske og lybske Sprog, Valgrt af offentlige Em> bon ikke var overbeviist al have drabl stn Fader eller

dedsmand af Provindsens Jndvaanere, fuldkommen al bave viist urilboeligt Forhold imod ham. (for hvilke

Frihed i Gudstjenesten oa Garanti for alle borgerlige Forbrydelser han nimlig var lillall) anfeel med Fast-
Rettigheder. Endvidere skal Deputationen udbede stg: ningsarbeide paa Livstid som et for den offentlige Sif«

Konstiluiringrn af den overste dømmende Magi i Pro- kirhed farligt Menneske. LaNdSoverrereen domle ham
vindsenS Hovedstad, nogle nødvindige Love »il B-fkol- derimod ril al have fil Liv forbrudt og Hovedet al sal«
relse for den luxemburgske Industri, Ungdommens fuld« l»S paa en Slaqe. (Berl. 2d.)
kommenl uhindrede Adgang ril de hørere Siudier og D«n i vorl Blad omialle Forbedringshuus » Fange,
den milirare Karriere, og endelig Opreilelse af el lheo. Gustav Schmidr. som har mprdel Opsynsmanden Ol«

logisk Seminarium i Luxemburg. I Limburg have sen, er ved EommiSstonsdom dømt ril ar have sir L10

derimod flere Pairioler besiullel al falle dens Liv og forbrudt og Hovedrt at sallrs paa en Stage. (S.B.)
Formue paa Spil for Modstandrn. og 9 as disse H-r- Under I2l. Marts er dir m, bde.lt Boglrxkk-esveNd
rer ere afrejste for 01 falle sig ! Forbindelse mrd lux« L E. H. H. Wisflng Bevilling rit al drive Boglryk-
emburgfke Patrioier as samme Art. þÿ �Generalstaler« kerie i Viborg saml al udgive Viborg Susis poliiijfr
nes andel Kammer bar antaget Lovudkastet ril Udtør- eg Avertissements Tidende.

ring af Harlimrr Søen. Omkostningerne ved delt« Efter el kort Svg'lue er Kammersanger og Duer,

Kamprsoretagend« anslaaes til Z Mill. Gylden. leur for Synz-stolen, Professor Siboni d. 29de s. M.
ved Døden algaaet. Han var en sorinnlig Syngela-

Preussen. Den Erkebispen af Gnesrn idømte rer og har sikkert bidraget meget til en forbedret Syn«
Straf er af Kongen stodfasler, dog saaledes formildet, gemeihode ved Thealrel. (S. Bl.)

or FastningS - Arresten forandres til FangSling paa I So-Eiat-n ere følgende Ofsicieree udcommande«

Mesord. rede : til Vagtffibel i Sunder Cap. - Lieuin. Aschehoug,
Ehef. Premier. Li'Ulenanterne C.Wulff og Meyer,

Schwklh. Stridighederne om Professor SlrauZ Ser, - Lieulenanlerne Sommer. Knudsen og Jacobsen ;

«r« endeligen med stor Majoritet blevne afgjorte faale- þÿ �til Balleriel Trekroner Cap. -Lieuin. Fisker;
h,s, a« han faacr stn Afsked med en Pension af zooo »>l Allvna Eap>. « Li-u-n. Sleuing og Prem. .Lieuin.

gr< E. Suenson ! þÿ �ril Nyborg Capt. , Li-Uln. P. G-ove
og Prem. > Li-uin. Frrster ; -- til Vestindien med

Ji V C J! 1 il H d s f C C? f t ev V cf nittg Cl'- Briggerne "MercuriuS" Cayl.« Lieuin. Mouriir, og

Vi meddele her en høist moerk'lig Overeeisdom, ''Sl. Jan'' Eapl- Li'vrn. Gjødes-n. (Brrl. To.)

sorn blev afsagt d. 2Zde MarlS over Arrestanten. Fa« Med en d. 27. Maris iil Kbhvn. ankomne Vest-
d-rmorderen P-ier Madsen, og som lyder saaledrs: farer bar man sooer Efterretning fra vore vestindiske

Herredsiingsdommen (Sunds . Gudme Herreder i Fy« O«r, at »gsaa Sukkerhøsten iaar vil blive meget riig.
,n) srasaldirs fora ulvvstikkel, bvørhos Underretsdom« (S. B.)
meren liipligtedts til JustilSkassrn (>romeliori infor- Den nye EtaMalender neller zg Riddere af Ele«

all ernaavlgsl

legeret



xhaneordenen. 2 øtotcommanbeuter, 80 Slotkors,
114 Commandeurer 09842 Riddere af Dannebrogen
samt 99 Dannebrogsmænd. ialt 205; med danske
Ordener og Ordenstegn Deiorerede. OrdenSderorali-
vnerne i Fædrelandet ere (med Undlagelfe af Danne-
drogsmændenes Tegn) næsten udelukkende tildeelre
Emb-dsstand-n, af hvilk-n den militaire Eral l»U,r
det storste Antal Dekorerede. Af Mænd udenfor Em-
bedSklass-n, som rrlhare drn næringsdrivende 09 Bor-
gerstandin, ere i Danmark, Herlugdsmmerne og Ko-
lonterne ialr 21 OrdenSdecvreredi (Dannedrogsmæn.
dene ere ikke herunder indbefattede). As disse 2 l ere
2 Landmand og 19 os den handlende og industrielle
Klasse.

Tcacteur Knirsch i Kjobenhavn har annonceret en
Maskerade hos sig anden Paastedag, ril Indlagt svr
de Vandlidie. Samme Dag og i samme Dl'med fful-
de der ogsaa afholdes en offentlig Mafferade paa "Enig-
hedSværn/'

Som man af Kbhvns. Morgenblad erfarer, stal det
vare under V-niilaiion, jgjen ar indrette Hoflheatret
til offentlige dramariste Forestillinger af del kgl. Thea«
ters Elever, hvorved disse kunde erhold« Lejlighed til at
ove sig. udvikle deres Talent, og gjore dette bekjend«
sor Publikum.

Blandt udfardigede Bevillinger navner Handels«
tidenden: 28de September istzz. I. C. E. B-r.
liNg, under Firma "Brsdrene Berling", i Kjobenhavn,
xaa i 5 Aar al udfore den af Daulo opfundne Frem-
gangsmaade med Stereotypering. 2gde November
,SZ3> Ole Syvers-n i Kjodenhavn. paa j lo Aar at

forfærdige og udsalg« el as ham oplundel Papir, som
laaler Afvaskning, naar de« bestcives med del dertil
horende Blæk. Erfaringen stal have larr, al Papiret
lader stgafvaste loo Gange, hvorfor deler blevel an«
besalet især ril Skolebrug. (Aald. Av.)
I Kbhvn. har del saakaldle Romerselffab (Danste,

der have været i Rom), som sædvanlige, ogsaa iaar
festligholdt den 8d« Maris, den Dag, paa hvilken
Thorvaldsen ankom til Rom, og som Kunstneren der-

for feirer istedelfor stn Fodselsdag. Selskabet, der
holdt sin Sammenkomst > det Borupsk« Selskabs Lo,
ral«, var denne Gang meget talrigt. Thorvaldsen var
blandt de Forst«, der indfandt sig. Man morede sig
med italienske Sange, Musik og Dands. Ooer Bor-
d«> udbragtes under almindelig Jubel Kunstnrrfprstens
Skaal > oegie Est Est Est fra MontefiaScone (som
P-inds Christian i denne Hensigt havde sendt Selsta-
bei). og en Bis« as Oehlenschlger blev sjungen. Fest.
gilder, hvis hele Bekostning Thorvaldsen udrn de Ovri-
geS Bidende havde paalaget sig, endre Med, ar de Til-
stedevlrrend« ledsagede Kunstneren (il Charlvlirnborg,
og bragre ham ril Alsted er begejstrer Hurra, (Kdh. Mb.)

HaandvoerkSsvcndene i N.stvcd have trussel en For-
anstallning, som man i hoi Grad maa bifalde og onffe
efterlignet andre Steder, nemlig Oprettelsen af en Sp-
g-kasse til Understoitelse for syge uformuende Svende,
hvem Mestern« ikke kunne yde den fornobne Pleje, og
som vrrsoe maalle indlægges paa Bpens Sxgestur.

øon:agen den 17de Marts holdt Medlemmerne dereS
fsist« Forsamling sor al satte Bestemmelse over Stiiui'
s-ns hele Indretning, og d«r blev da vedlaget, al der
ugentlige Coniiiigcnr stal udgjore 4 si., yg Understol.
teisen sor hver Tyg 1 Rbd. ugenrijg. over hvilken Rbd.
den Svge har fuldkommen Raadighed; derimod tilstad
,s Ingen Understgiielse, med windre han har ccniri«
tuecetjii Kassen 1 2 Uger. Soasnarr Foreningen ferr
sig i Stand dertil, vil d-n antage en fast lonnet Læge,
ligesom man overhovedel med Tiden vil lræff, alle de
Foranstalininger, der maalle sindes hensigismæSsige.
og som Kassens Tilstand maalle »illade. (Sjællp.)I disse D-ge er el hoist ulykkeligt Tilfælde indtruf-
fet > Nærheden af Callunddorg. En Mollerdreng,som usorstgiigviis var kommen Moll'værket for nær
blev af delle greben 1 Klæderne. si, bi ind 1 Hjulene og
l"Nl afmaler insul Bellestedel (?). O-n Ulykkeligeblev dragt ind til Byen, hvor han opgav Aanden. efteror have lever en halv D-g i d-nae roedfomm- Tilstand.
Han havde dog fa, megen Samling, ar han kunde de«
tegne Faderen, der stod ved Sengen og grind, ar haa
jkk« skulde sorge, thi der var snarr forbi. (S. B.)For kort Tid sioen bragles i Kiel tvrnde Studen,
ter, D. og O., for ved Narrelid ar have gjorr Sioi
paa Gaden, , Carceret. Sandsynligviis .nonu deru.
sede drooe de snart ud af der maadeligl sikkrede Fæng-sel. Dog frydede de sig ikke loeage ved den gj.nvundne
Frihed; lhj de bleve næst« Aften, ester ar have gjort
nye Opioier, alter paagrebne og hver for sig indfatte
i et særskilt Earrer, hvor en Vægter blev opstillet hos
hver, for al forhindre ny Udbrud. De tvende Arrest«,
red« havde imedens dereS Frihed varede, dog roenkt paa
Midler ril p,a ny ar sikkre sig en fa, dan, hvis denne
stulde blive dem b-lagen. D. forsager derfor ogsaa om
Natlen at færre sig j Forening med stn Ven, og da
han sinder Modstand hos den Vagthavende, drager han
e" Pistol frem as Barmen og flyder efrer samme. Dog
Kuglen straffede blot VæglerenS Ore og g,k ind i Væg-
gen. O. harer Skuddet og kaster sig strar paa sin
Vagt med ligeledes ladt Pistol. Men denne flog lyk,
keligviis Klik, fa. Vægteren kom derfia m-o Liver.
Drr er nu indledt Undrrfsgelfe imod Forbryderne,
der ikke vil kunn« undgaae Retfærdighedens Haand,
(Dannevirke.)

D't er noksom bekj-nd«, at Byen Apenrade har ud.
vider sir Skibsbyggeri, og al man især har drn driftige
Capirain Iurg.n Bruhn a, takke herfor. For Tiden
ræller Apenrade 39 store Skibe af 3,257 CL. Dræg,
lighed, as hvilke den zdie Deel ljlharer Bruhn Man
har nu der, som man feer af "Ki-l. Corr. . Bl.", op,
rettet «n Ny Sltfielfe under N>vn as "Somands - KaS-
fe' (omtrent lom Kbhvns ''Bomdeboss'''), hv,s Hen«
sigt de« er al pde Understottslfe til træng, þÿ ��a�eEofolk
og deres Familier; Bruhn har funderet Stifi«ls,n ved
ar sssænk« den 3 000 Mk. Cvuranr. Iblandt Slif.
telfens Staiuls henstgismæsstge Bestemmelser er især
den, al Understoitelsen farst kan begynde, naar man
har sammenbragt «r> Capiralsond af 10,0 ,0 Rdir.
Courant,



De faakalbte gudelige Forsamlinger paa Morsse til«
lage arter > en faadan Grad, ar der i Løbet af fj Da-
ge har været afholdt z, og vilde formodentlig voore
blesil; fortsatte, dersom H-tredsfogd. n ikke havde ink«
sundet sig. O>Sle Forsamlinger ledeS af forhenværen-
de Seminarielærer Algreen.
I Koll.-To. bekjendigjøtes, at det som Pligt vil

paahvile den, som beskikkes til der residerende Kapelle-
NI I Thisted, hvormed Præsieembedet for Skinnerup
Menighed er forenet. a> overtage tillige z Timer dag:
lig Unoerviisning blandt Andet i Tpdsk og Fransk, i
Thisted Borg-rstol-S Nealklasse, imoo derfor, ester ved-
kommende Skoledirektions nærmere Bestemmelse, at

nyde en forholdsmæssig Andeel af de Skolepenge, som
blive erlagie af de Bsrn, der nyde UndrrvnSniNg i Re«
olklaSsen.
I den Hempelike AviS læses: "Fslgende Eutiofum

maa afgive er B<vii« paa nymodens Pacrivlisme og
dansk Brodersind! Ifølge den Kongelige Kundgjørelfe
af L. Fedr. sidstl«0«n angaaende (SolleUbøg-rs Ombæ,
ung for de Vandlidle, befalede Listopprn i Ribe Geist«
ligheden i det Thotninglehnske at foranstalte det For:
nødne, formodentlig som SupetiNlendent i det Thot,
ninglehnffe, da d,n sidste olletnoadigste Bestemmelse
byder, at alle Eolleci-t i Heeiugdømmeene skulle fore«
tages igjenriem Sup,ijnrend«ni»n. Imidlertid soe-
weente den tivile Dvctghed, iselge Reskriptet as 6.
Ocldr. 1727, at den al«Ne vae berettiget til atfotain
stalte CoUect-ting, hvorfor Man indstillede Sagen til

Afgi0l»lfe paa hoiere Steder og befalede at standse Evl.
lrct'tingen indlil videte, eller at deponere det Indkom-
ne. ti! afgjort blev, hvem det skulde have P-Ng-u«. þÿ �

Bloi at denne Standsning ikke skulde hæmme Godgis«
tenheden til Skade for de Bandlidte !"
I fl-te Blake er det fortalt, at der i Hadetslrv Amt

et bleven skudt en stor Dtn. Bestetlydetn« angribe
vg dræbe derimod Drnen med de blotte Hændet ; saa-
lrdes er for længrre Tid sioen ved Havets Bred i

Rtngkssbtng Egnen en lovende Dtn bleven dræbt af en
ulocsærdet Fisketpig«. Nu ir dit alter udført en lignen-
de Heltegj-ining. En Bondekarl fra Stauning rtder

Søndag N d. 17de MattS fra B-Utng tit Stauning >

J5 aa den flide udedo-d- Egn mellem begge Sogne, op-

dager han ved Fjorden en Gjenstand paa Sneen, som
han antager for at være en død Søfugl; soe nu nær-
mere al undersøge Tingen griber han paa ven, og dra-

ger til sin store Forundring en levende Drn sr.m as
Sneen, der sirax, høitigen fortørnet over en saa ude«

hagelig Forstyrrelse i sin magelige Hvile, angriber fin
Fjende med Næb og Kløer. Tillykke var Manden,
som Følge af det kolde Betr, godt bepanisere, med Klæ.
der. men desuagtet efterlod Kampen blodige Spvet
paa hanS Arme og BeiN. Enoelig vae Manden saa
heldig at bringe »t Binkeljein af en Hakkelsekiste,
hvilket han havde hos sig. t Gabet paa sin Fjende, og
blev paa den Maade sat i Stand lit at gaae mere

offensiv tilværks, hvorefter h'N snart vandt en fuld-
kommen Seier. D-n saaledes dræbte Fuglekonge maal-
et mellem begge Btngejpidset z tnhalv Alen. (Mtdd.)

Ledige Embeder. Præste - Embedet ved Barton
eller Helligaaub« Hospital i Kiobenhavn 700 Ro. þÿ �

Ekovsogediienesien i Drage.
B e i o r d r i n o er o« Afgang. Den tyde Marcs er

Sognepræst for Kornerup og Svogerslev Menigheder i
Siællands Slilt, I. C. Jensen, bestikket ti! Sognepræst
for Norup og Glim Menigheder i samme Stift. Under
23de Marks er Distrtclschirurg i Bordingborg Disincts.
chinirgirat, Regimenrschtrurg <&. A. Hepde, etter Ansog:
ntng, i ?iaade cnilediget med Pension. Under s. D. ere
Canv. jur. «. Z. C. Nyholm og tb. M. Christensen be-
skikkede til Procuratokcr ved alle Over: vg Underretter
1 Danmark, Hoiesteree alene iinolagrn; Tand. theol. og
Overlærer ved Soe - Etatens Drengestole, I. S. iopløe,
ti! tredje Cakechet ved Bremerholms Menighed i Kioden-
havn.

Ribe Torvepriser den z o t e Marts:
Rug pr. Td. 2 Rd. 36 Ijj.; Bya 2 ffld. 4 ly ; Havre
2 Rd. ; Boghvede 1 Rd. 24 1(5 ; Boaboedea.y« pr.
Sky. 24 !&.; Bygglyn 28 lsi ; Smer rr. Po. z lsi.

B e i i c it & t q f o t e i f c r.
4- 4." J.
i '

Den 5 ote Maris om Aftenen Kl. 9 bortkald-
tis ved Døden mtn kyeebate, uforglemmelige Hustru,
Marie, født Hjort, efter tz Dages haarde Lioel«
I«r, i hendes 42 Aar, og »sier vort 8 MaanedetS lykke«
lige, men altfor korte ZEgtelkab.

Dobl, dybt er jeg nedbøjet ved del uerstattelige Tab.
jrg ved hendes Bortgang har lidt, þÿ �ak! hun var en
trofast, kjærlig Ledsagerinde, Hustru, Moder, og En-
hver, som kjcndle hende nøje, vil med mig søle, dybt
søle d«n Smerte, som Forsynet har tilskikket mig; þÿ �

kun Haabet om vor Gjenlorening hos den Evige giver
mig Kraft til at lide med Taalmooighed.

Delle for mtg saa smeltelige Budskab bringer jeg
hetved 1 eget og mine tvinde Stedbørns Navne til sta»
værende Slægtninges og Bennets Kundskab.

Ribe d. 2. April 18Z9. I. V. Hansen.
Ann e S 0 e d o r s. V i l h. S s e d o t f.
Det bringes H-Ived til almindelig Kundstab, at den

heti Byen oprettede Tegneskole þÿ �hvot det. for den op.
vorende Ungdom i Almindelighed og for H tandværkere
i Særdeleshed, gives UnderviiSning j geometrisk Teg-
ning þÿ �vil vedbliv? saavel Sommer lom Bttnet, hoec
Søndag Eftermiddag fra Kl. 1 (ti 4.

Maa tt, benne Undetvtisntng, det ved højere Autor,-
telers virksomme Bestræbelser er bleven oprettet og ord.

net, vorde søgt af Mange : vilde Man snarere overtydes
om hvor gavnlig den er, ikke blot for Haandværk-ren,
men for Borgeren 1 Almindelighed.

Betalingen erlægges qvartaliier med 20 Lff. for en
Svend, og t2 Lsi. for en Uionsitmitel þÿ �og confit-
m«t«l Læredreng.

Bestyrelsen for ben g, »metriske Tegneskole i Ribe.
Blomster- og au- Sorter Hiaugefro aaes Nl

billige Priser hos D. Hjort

Nvlig hu forladt Pressen 1 Ride :
Drukkens! abetS Last, Prædik-n paa anden

Sønbag ester Hellig Tre KøngerS Dag af F. E. B lo ch.
Sognepræst for Qoong og Lyhne Menigheder i Ribe
Stift, og fases indheftet for 5 Lf. hos T e t w a n se n.



Ten ©øren Mortensen ©røttrup Ban« Op«
budsboe tilhørende Gaard i Jerne Bpe og Sogn, Stads
herred, med Bygninger og underliggende Ejendomme as
Hartkorn Ager og Eng z Tdr. i ©kp. i Fkr. i 311b.,
bliver ttølge Bestemmelse, under Skiller, stiller til tren«
be offentlige Auclioner, der afholde«:

istc Auciion Tirsdagen den 23de April
2den Auction Tirsdagen den 7 d e Mai og
zdie Auktion Onsdagen den 22de s. M. i8Zy,

boer Dags Formiddag Kl. 11; de roende første Aucrioner
alBvldes paa Herreders Tingsted paa Warde Maadstue,
men lredie Aiillion derimod paa den skrigende Ejendom.
þÿ �Denne Dekjendtgjorelse sseer overeenestemmende med
Bl. ai 22de april 1 8 7 til Efterretning saavel tor Pan>
tecredilorcrne som de Lysthavende.

Herredscvntoiret paa Gielierupholm d. 28 Marts izzy.
B r h 11 n.

Ved Proclama som snarest mueligt blioer lært red
©fads Herreds Net og den Kongelige Landsoverret t
Viborg, ere Alle og Enhver som niaatre sormene al have
noget Krav, paa Soren Mortensen Spottruv
as Jerne Bye og Sogn, hans ril Skiftebehandling opgiv-
ne Boe, indkaldke med 12 Ugers Varsel, ril sor under-
tegnede Skifreforvalrer, ar anmelde og beviisliggisre
dereS iormeenllige Tilgodehavende; hvilket herved endvi-
dere bekjendlgiores med Bemærkning, al en Skiftesamling
i Boet vil blive aiholdt her paa Contoirct den i zde
April førstk. Formiddag Kl. 10 sor al lage Bestemmelse
om Couditionerve ril Orbudsgaarden« Salg.

SkadS HerredScvntoir paa Gjellerupholm d. 28 Marts
»839. B r lian.

Etter nedkommende Forlig og Udlægshavcrs Begjæring
bliver der Mad S Pedersen tilhorende Hun« paa
Bredballe Mark med tilliggende tvende Parceller den
ene al Hartkorn Ager og Eng 1 ©kp. 1 Fkr. 2 Alb.,
den anden as Hartkorn Ager og Eng 1 ©kp. 1 Fkr. 1
lotrediedeel Alb. og Skovjkvld enhalv Alb. stillet til Bort-
salg ved trende Auclioner, som afholdes:

Torsdagen den 25de April d. A.
Fredagen den »ode Mai og
Loverdagen den 23de s. M.

hver Dags Formiddag Kl. 10, de tvende sorste paa Wei-
le Raadhuus, den tredie derimod i selve Huser; hvilket
i Henhold til Fr. 22de April 1817 herved bekievdtaiore«
til Efterretning saavel for Liebhavere som Pantecreditorcr.

Herredscvntoiret i Weile den 29de Marte 1839.
S er S l e b. _

Den 6te December forrige Aar er paa Orbve
Fvrstrand, Vester Herred, under dette Amt, inddrevet
Skroget af er Gmakstib uden levende FolkS Medfolge.

Stormasten var afbrækket, al Takkelage, Inventarium
og Isse Redskaber savnedes, saavelsvm og Skibspapirer.
Der eneste Mærke, som fvrefandtes var, at der vaa Ag-
rerenden af Skroget stod Navnet : "F r a n d« -W i Ik en s
van W e e o d a m" þÿ �Den bjergede Tommerladning bestod
fornemmelig afSpirer, samt endcelBjelkcr ogEgctræer m.m.
Thi indkaldes herved snb poenz qræcluci et perpetui silentii

Ejerne eller andre rerre Vedkommende, inden Sar og
Dag ar melde (la paa Sliftamthusel her, sor at godtgjø-
re dereS Adkomst til der Strandede.

Ribe StiitamthuuS d. 22. Marts 18ZY.
© p o n n c ck.

Ifolge Kongelig allernaadiast Bevilling af izde denne
Maaned som er læst inden Fredericia StadstivgSret og
den Kongelige Landsoverret i Viborg saalpdcnde:

"Vi Frederik den Sjette af Gud« Naade Kon<
ge til Danmark de VendcrS og Golbers Hertug til
Slesvig Holstcen Stormarn Ditmarsken. Lauendurg

oa Oldenborg Gi or o vitterligt at vi efter Skifte-
retten i Vor Kiobstad Fredericia udi Vort Land Norre
Jylland, dens herom allerunderdanigst gjorte Ansøgning
og Begjæring allernaadiast have bevilger og tilladt saa
og hermed bevilge og tillade at den i Kjobmand Hart.
r i g Levins Opbudsbve ved Proclama snb poena
præclusi et perpetui silentii med 31 ar dg Dag« Varsel i
den Kiobendavnlke Berlingske Tidende den Alronaiike
Mercur samr i Ribe Srtftsavii« zde Gange citer hin,
anden maae indkalde alle dem som formene sig ar have
noget at fordre i dette OpbttdSbve med deres Paastand
at fremkomme og saadant deres havende Krav inden
forefkreven Tids Forlob for Skifteretten at anmelde og
deviisliggjore, dog Umyndiges Tiltale i Fremtiden
ester Forordningen 20 Februar 1717 forbeholden, 09skal saadan Indkaldelse i Aviserne anseeS og være
Iigefaa gpldig, som om den var sseet ved Proclama
citer Loven dog stal denne vor ailernaadigste Bevilling
Ord til ander indtvkkes i fornævnte offentlige Tiden-
der og læses for vedkommende Værneting samt ved
den Overret hvorunder samme hevhorer. Hvorefter
de Vedkommende stg allerunderdanigst have ar retre 09
for Skade at tage vare.
Giver i Ve- Kongelige Reffdcntsstad Klobenhavn den
15 Mart« i839

Under vort Kongelige Segl<r.. s. k.)
Efter hans Kongelige Maiestær« allernaadigstc BefalingSteniann.

Orsted. Lassen. M. Lange. Hansen. Bentzen.
Bevilling fer Skifteretten i Fredericia til ved Procla-
ma i Aviserne at indkalde Ereditorerne i Kjobmand
Hartvig Levins Opbudsbve."

indkaldes herved Slib poena præclusi et perpetui silentii med
Aar og Dag« Varsel Alle og Enhver som niaarte have
nogen Fordring paa fornævnte Kiobmand Hartvig Le-
vins til Skiftebehandling opgivne Boe ver i Bven tilsor undertegnede Skifteret at anmelde og beviiSiiggjsre
Deres Krav.

Fredericia Skifteret den 22 Marts 1839.
R a h b e f.

Alle som maatte have noget at fordre efter afdøde
Thue Lauridsen og ligeledes afdøde Hustrue M e r-
le Cathrine Tue« af Rvmoe indkaldes herved med
12 Ugers Varsel at anmelde og beviiSligaiore deres For-
dringer for undertegnede Skilteforvalter i Boet.

Møgeltønder Ballum BirkerS Cvntcir i Møgeltønder
den 2>ve Marts 1839. holm.

Da Stervbvet efter afdøde Cvffarøt EapitatTDTnT«
Hansen Bork, i Norrebork Sogn, Norre Herred,
Ringkjøbina Amt, er taget under Behandling as under-
tegnede Sfiftefvrvalter, indkaldes derved den, i over 20
Aar fraværende. Son og Arving, soren Hansen
Bork, overeensstemmende med Frd. zte Juli 1822 2,
med Sar og DagS Varsel ril, inden ovennævnte Tiid,sor Skifteretten ar anmelde sig, og legitimere stn Arveret.

Bølling vg Nørre Herreders Evntoir den 21de Marte
1839- Hery.

Bed Proclama af Dags Dato, som læses ved ledkonr
mende Retter, ere Alle vg Enhver, som hgoe Noget ak
sordre i afgangne Sognepræst Mathias Kraghs og
efterlevende SustrueS fælles Boe i Starup, Brusk Her,
red, Veile Amt, indkaldte med 12 Ugers Varsel til, inden
saadan Tids Forlob, at anmelde og beviisliggjøte deres
Fordringer for undertegnede Skifteforvaltcr.

Hvilket herved endvidere bekjeudtgiøres.
Herredscvntoiret i Colding den 22de Marts 1339.
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