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j! d en! (i n d 1 k e Efterretninger. 1 Daguerres Opfindelse mod en »årlig Pension af 6000
F r a n k e r i g. Regj, ringens Andragende em Be- Fr., som (Ildeels stol gaae over paa hans Kone oz

villing af en Kredilsum af 1,200,000 Fe. til de Hem; Søen, og 4000 Fr. til en Tredjemand, mod at denne
melige Fonds ic oniaget 1 Pairskamret med stor Majo- osstaaer sine Rettigheder som Medinteress'Nt i Opsin«
ritet. Al dette Andragende gik igjennem kan ikke delsen. Kamret bevidnede sit Bifald. Daguerre er
ansees for nogen Skadesløsholdelse for det Nederlag udnævnt til Officeer i AJeeslegienen. þÿ �I et New«
Ministeriet leed ved PaieerneS Antagelse af Lovudkastet parker Blad af 26c« hedder det. at Admiral Baudin
nngaaende Wreslegionens np Orgznjfalion, da disse i er indløben med en Deel afben franske Blokade > Esta«
Almindelighed spnlcs overbeviste om Nødvendigheden dee 1 den tejikanjke Havn Galdesten, og over Land af-
of denne SumS Bestemmelse. þÿ �Af Undersøgelses- reist iil Hovedstaden.
.KommissioninS Beretning i Anledning af Oprors- England. 2"gen troer her þÿ �skrives fra Lon«
Proceslen, forsatirt af Hr. Merilhon. seer man, at don þÿ �, at det nærværende Ministerium vil holde siz
c Ile tidligere hemmelige Selskaber tilsidst vare sammen- længe. Man venler hvert Ojehlik, at Lord Melbour-
smeltede til el, "Aarslidernei" kaldet, hvorfra Oprøret ne trækket sig tilbage. þÿ �D. iode vm Aslenen greb
t>. 1 oee udgik. Dette Selfkad bestod af omtrent 1000 Politiet et sorrvkl Menneske, som vild« snige sig ind i
Personer, der foruden i PariS fpneS at have opholdt Buckingham - Palladfet. Da han blev greben udstødte
flg rundt om i Landet. Til Anførerne for Selfkabel han SkjeldSord mod Dronningen og forsikkrede, at han
hørte Barbes, Blangui og Bernard (ingen af disse var kommen for at dræbe hende ; thi ingen prvtestan«
har man kunnet faae fat paa.) En Komitre af de tiik Dronning waatte sidde paa den brittiske Trone. I
Sammensvorne havde valgt Blanqui til Dverstkom- Fængslet fantaserede han hele Natten, og udtalte sig
manderende for den republikanske Hær d. 121«, og højst fornærmelig mod Dronningen. þÿ �Hr. Grattarr
Barbes, Bernard m. si. til Divisionskommandanier. havde pliret, at dersom Torperne kom til Ministeriet,
Wereeninzen taler intet om, at Polilipræf.kl-n forud vilde Dronningenikke blive 6 Maaneder ilive. Disse
var underrettet om Lagen, D« speeieste Kjendsgjer- vg lignende Dtlringer kaldte MatguiS Londonderry ne-
ninger angaaende enhver af de Anklagede vmhindle derdrægtige, Hr. Gratian udfordrede Marquien« og
rneest udførligt hvad der vedkommer Barbes og Nou. Duellen fandt Sted d. 14de. Grattan seilede og
gues. hvilken sidste i et Forhør tydeligt har udviklet Margenen stød i Lufien, hvorved Sagen havde sit For.
Selstabets Organisation. Barbes et 29 Aar gl., født blivende. þÿ �Til Portsmouth et ankommet et russis?
paa Guadeloupe, uden Haandtering. og efter sine For. Slavestib, der er opbragt af en engelsk Krydser. þÿ �Fra
aldres Død i Besiddelse af ikke ubetydelig Formue i det sydlige dg vestlige Irland indløbe sørgelig« Efter-
siden 1 S 3 4 tc ban vptraadl i politiske Processer, retninger om de Fattiges Nød, der er en Følge af Man«
Nvugues, Bogtrykker, 2z Aar gl., født j Paris, an« gel paa Kartofler og Havremeel. Man sorsikkrer, ak
sat i Moniteueens trykkeri og mistænkt siden igZ6. 6000 Familier i Beyn Trale i det sydlige Irland næ«
þÿ �S Paris heed det d. 14. Juni, ae der var opstaaet sten ganske ere blotlede for Livets forst« Nsdvendighe-
en alvorlig Uenighed mellem Maefch-l Soult paa den der. Pøblen i Cork har flaaet Vinduerne ind hos
ene Side og dHrr. Duchatel og Dufaur« paa den an- Kjøbwænd, der havde Foreaad af Kartofler. For,
den. ©etter Dufaure, bliver Hr. Thicrs Udenrigs- dindelsen mellem Ostindien over Frankerig er nu aab:
minister, men Hr. Guizot, naar Hr. Duchatel behol- net. Posterne gaae til Marseille, derfra over Malta,
der Overhaand, cg Hertugen af Broglie, hvis Hoffet Alexandriea og det røde Hav tit Ostindien. þÿ �5 el
flaaet Koalitionen af Marken. Marfchal Soult vil Newyorker Blad hedde; det vm Stemninjagen i Cana«
da trække sig tilbage. þÿ �I Depuleerlkamrets Møde d. da: De Fredelige forlad« allered« Kolonien og udvan«
zzde bltv andraget paa, ar Slaltn fluidt rrhvrrvr dte kil de sorentdr Slaler. Sir Georg Arlhur vender
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tilbag« til England eg hele Kcloniin synes at h,ve tabt
Foistanden. De 16.000 Mand brillist« Lmietrvpper
forwaae næppe al vedligeholde Roligheden.

Spanien. General Esparlero er udnervn« til
Grande af Spanien med Titel af Hertug de la Victoria
»il Belonrijnz for Seirene ved Ramals og Guaroami-
no. Marfchal de Eawp D. Diego Leon er udnævnt
»il Greve af Belascoain. þÿ �Fra KrigSffuepladfen er

intet Nyt. El Blad lalle om, al en Sammenfvoer-
gel fe var opdaget i Lerida, der havde lil Hensigt at over«
give Staden til Earlisterne.

Hannover. Del hannoveransse forst« Kammer
har overrakt Hs. Maj. Kongen en Adresse, hvori del
ei alene anmoder H. M. om al indskrænke de fors., ni-

lede Steenders Virksomhed i denne Session til at bevilge
Budgettet, men tillige erkloerer, at det anseer del nod«

vendigt for al berolige Landet, at der traffes en traktat-
mæssig Orereenskomsi imellem Landet og Kongen. I
sil Svar lover Kongen, al han vil imodekomme Sloen-
ternes Dnsse med Hensyn til KamrelS Udsættelse efter
nogle faa Sagers Tilendebringelse.

Tyrkiet vg Egypten. O. 28. Mai b-fryg.
tete man i Konstantinopel hvert Ojeblik al erholde
Efterretning om Fjendtlighedernes Udbrud. D« frem«
mede Diplomater »re vel i Virksomhed sor at forhindre
et Brud, men alle dereS Bestræbelser synes at ville
strande paa Sultanens KrigSlyst. El fransk Blad stil«
trer, efter Beretninger fra Konstantinopel og Syrien,
ten tyrkiske Armees Stilling og Tilstand som meget
gunstig. Hafiz Pascha koncentrerer ved B>r en stor
Arwee, der er kamplysten og vel forsynet med Alt. I
Koniah, paa Veien til Konstantinopel danner han en
Reserv-leier af 50.000 Md ; vesten for Aleppo rykker
Paschaen af Marasch med 15.000 Md. i Linien, og
endelig ere Paschaerne af Bagdad og Mossul rykkede
frem til Euphrat, og have ved Raka opstillet 20.000
Md. Da Hafiz'S Stridsmagt er dobbelt saa stoerk
som Ibrahims, saa kan denne holdes i Schach i Aleppo
vg en Sidemaisch masseres lil Oamaslus, Syriens
Middelpunkt, hvor Befolkningen er tyrkiss og del ægyp-
tiske Herredomme afffyet. Ibrahim kan kun her still«
Drusernes tvivlsomme Troflab mod Tyrkerne. þÿ �Ef«
terreininger fra Alexandrien lyde ikke saa gunstige for
Tyrkerne. D-r vented« man d. 26. Mai at erhoid«
Efterretning om el Slag, da begge Hære d. 25de stode
ligeoverfor hinanden, den tyrkiske Armee kun 5 Mile
fra Aleppo. Endvidere heed det, al Sultanens Armee
var i en fortrivlet Tilstand, idet Soldaterne lede Man«
gel, og som Folge heraf flygte de dagligen i hundrede-
viis over til Ibrahims Armee, der torster efter al be»

gynde en Kamp, som lover den en let og sikker Seier.
I n d e n l a n d s k e Efterretninger.

Ved Patent sor Herlugdommerne af 14. Mai flat
den, som efter sit igde Aar eller efter endte Læreaar
har nydt offentlig Understoltelse af en Fattigkasse og
ikke senere har erstattet den, kun med Jndvilgelse af
den Eommune, hvortil han horer, være berettiget til
al indgase ZEgtessad. þÿ �Et andel Patent af s. O.
augaarr Forpligtelsen til Alimentation as Nærh'fl«g>

tebe, og bestemmer: at Forældre og Dorn, Ascenden«
ler og Descendenter ere f c rptig ieOe lil al understolie
hinanden; lig.jaa ogsaa Adoptiv . Fv, ældre og adop«
lirede Born, faml ae uægte Born ssulle indtil det
ljjde Aar undersioltes as Faderen «g eflir ham af
Moderen, men efter ten Tid alene af Moderen, lige«som denne og stal undersioltes af b« uægte Born.
Endelig waae ogsaa Stedforældre uaderstoite deres
Siedborn faalænge Aglessab-l varer 0. s. v. Stor.
reisen og Lmiangel as Alimenialionsbidrag.ni bestem«
mes af Domstolene. (Beel. T.)

Under 15de Mai er igjennem Cancelliel udkommen
en all-rhoiesie Placat, som bestemmer: ae naar Nogen,
formedelst en privat Fordring vil gior« Forbud imod,
at der meddeles en Anden Reijepas, bor han senest in-
den 24 Timer eflerat steiftlig Alimeldelf« derom er
ffeetlil Poliliovrigheden, hvorved Fordringens B'ffaf«
senhed og s-avidl muligt dens Sloerrlf« bor opgives,
gjore de soenodne Skudt til at iværksætte ,l formeligr
Forbud i Overeensstemwelse med Lovens ,ste Bog
2lde Eap , hvortil horer, at han tilveiebringer den
Sikkerhed, som Fogden maatle æffe, hvorefter del ned«
lagdeForbud bliver at forfølge ved Gjæsterelien. Naar
delte ikke iagttag«?, stal den for Poliliovrigheden gjort«
Anwrldelfe ei komme , videre Betragtning til Paslets
Tilbageholdels«. Kan den, der har anmeldt en For.
bring af tvivlsom B-staffrnheo, ikke anseeS saa veder«

hæslig, at han i al Falo vil vær« istand til a« erstatte
den Anden del Tab, der kunde flpde af Reisens torelo«
dige Standsning, da kan Polil,gvr,gh-den tilhold« ham
strap at foretag« det Fornodne (il iværksætte et
Forbud paa Lovens M-ade, saasreml PaSselS Med.
delelse stal nægtes; ligesom ogsaa bemeldte Ovrighed
kan meddele Passet, naar ben selv vil staae Anmelderen
lit Ansvar sor Folgerne. (Coll. T.)

Bed «n Parolbefaling. der d. 20. bs. weddeelles
Regimentet, er fastsat, al ingen af det i Odense gar.
nisonerende DragonregiminiS Underofficerer maa gifte
stg for del Forste; al Underoffireerperfonalet strap stat
noget reduceres, hvilket med Tiden vil bevirke en no-
gel sorhoiet Gage; faml at Underofficerernes Uniforme«
skulle sp-S af sine,« Klæde, end hidtil. (Hemp. Av.)

Soadagen d. 9de VS. blev Pastor Grundtvig indsat
til Præst , V-rion af Hs. H. Hr. Slislsprovst Tryde,
der holdt et særdeles begejstret Foredrag, hvori han
omtalte Grundtvig med megen Kjærlighed, og advarede
ham for at danne nogen egen Serl i Kirken, men bad
ham flutl« sig lil de« store Hel«. Grundtvig holdt
derefter sin Tiltrædelsestale over Luccæ Ev. 14þÿ �16!
en Husbond sendte sin Tjener ud for at indbyde Gjæ-
slet til en anrettet Nadver«, men Ingen af be Ind«
budne havde Tid. Da blev Herren vred vg defalie,
at Tjenerne stulde famle Fotiize, Blinde og Hale« til
hans Gjæstebud «, Grundtvig meence, al del ikke vat
Uden Betydning, at Tilfældet neeop paa hans Tilir«.
belsesdag gav ham denne Tept.

Den 9de Juni bor, kaldleS fra betl« Liv Moller og
Dannebrogsmand Ni-IS Larsen paa Helholw, j sit
76d» Aar, ifttt 4 Ugers Spg'ltir. Ekjondt hans



Licitation.
Fredagen den 12. Juli næstk. Eftermiddag Kl.

z, bliver paa Tingsteder i Norveirup afholdt Licitation
over Oplsrelfeu as en Skolebygning i Hunderup.

Eonditioner, Overflag vg Tegning som bekjendtajores
paa LiciralionSsteder, ligge rii Eirerfvu hoS Hr. Pastor
Angel i WilSlef.

Endrupholm 21. Juni >8Zy. M u n f c e r.

Licitation.
Fredagen den 12. Juli næstk. Efkermibba, Kl.

I, bliver paa Tingstedet i Norveirup af&oloc Licitation
dyer CPfyrclfcn af tn Pattouillebeejeuk- Bolig paa Skyd-

hele Levelid, med Undtagelse af 2 karle Orlogsioure,
henrandl paa b>N lille De, hvor hon fodleS, og hvilken
han erhvervede sig li! Elendom, blev han dog ved sin
mandige og brave Færd under Krigen b-kjendl for sin
Konge, der i 1 g 1 2 ustj-ndegav ham sin Tilfredshed,
vg i 1 8 1 3 benaadid« ham med D annebrogsmændenes
HædceslegN, delle sicste ifolge en hoist hoederlig Ind-
stilling fra den nu nylig asdode Hædersmand, Kammer-
herrr og Oberst d'Origny. þÿ �Oldingens Liv henflod
under gavnlig og veldoediq Virksomhed, omgivel af
Fred. indlii el rædsomt Uveir formorkede de sidste Par
Aar deraf. Han og hans Nærmrst« (nemlig hanS
brave ZEglefcclle og hans Adopnvlon, der nu sorg«
ved Tabel af ham) bleve dragne for Rellen, figlede og
doml« som Meenedere, uaglel dereS Bevidsthed frikiend,
le dem. Efterår Overreil'N havde tilinielgjorl denne

Dom og hjemviist Sagen, bleve de af en anden Dom-
mer frifundne, faa al Oldingen opnaaede ak loegges i
sin Grav ligefaa pletfri som han havde level.

Hoiesterel har den »zde ds. doml Smedemester N.
Petersen fra Brahetrolleborg, for at have gjort falske
Bankosedler, lit al have Liv og ZEre forbrudt. Peler,
fens falske (5 og 10 RdUS.) Sedler skulle voere de

fuldkomneste som nogensinde er« seele i Danmark; de
ere faa vel gjorte, al sagkyndige Mænd os Bankens
Personale have forsstkrel, al Petersens falske Sedler
ere rorreclere end BankenS ægte Sedler. Nepp« har
nok ogsaa i del sidst« Seculum nogen Sag vlrrel Gj-N>
stand sor Politiets Undersogelse. hvis grundige Behand-
ting vg heldige Udfald har givet baade Statskassen og
Menneskeheden el flotte Udbytte end denne Bankosed-
delsag. Petersen har ved sine falsk« Bankosedler sand,
synligviis kostet Staten over enhalv Tonde Guld.
Men uberegneligt vilde der Tab voerer. som P. sand-
synligviis vilde have paadraget Banken ved sine falske
blaae FemrigSdalersedler. hviS ikke hans Færd var
bleven standset forinden han vor bleven færdig dermed,
hvilke, for saavidt de allerede vare færdige, vore bragte
til en næsten magelos Fuldkommenhed. Vare ogsaa
de komne i Roulence, havde Banken ligeledes siet sig
nodsaget til al indkalde de blaae Sedler, der alter vilde
forvoldt den el betydeligt Tab. þÿ �Som bekjendt bli-
ver Livsstraffen for at gjore solske Bankosedler aldrig
exeqverel, og Petersen vil formodentlig blive hensal til-- Fæstningsarbeide paa Kongens Naade. Men Staten
har mistet en Borger, der under heldigere Omstæadig-
heder kunde voere bleven en Prydelse for den, en Mano,
hviS medfodle fortrinlige Anlæg, l-dede paa den rette
Maade, kunde voesenllig have bidraget til at hoemm«
og umuliggjort el Onde. som de nu under andre For«
hold have viist j sin hele frygtelig Storhed vg Farlig«
hed. (Kbhp.)

Ifolge nogle af "DagenS" Redacteur, Hr. Seere,
tair 21. E. Boye, ved hans Udarbejdelse af Torden«
fljotdS L-vnet fremdragne noiagtigere Oplysninger om

1 ben Mand (Abraham Lehn den Ungre). der »sier E.
P. Rothes Fortælling skulde have været den oprindelige,
men ufrivillige Aarsag til Ealastrophen, der endte

TothenfljoldS Liv, har dlt viist sig »l være aldeles urig-

ligt. ok Abraham Lehn har reist udenlands med Tor,
denffjold, hvorom nærmere Underretning er medyeelt i
''Dagens" Folgeblad "Sondagen."

Leeige Embeder. Skovsogedtjenesteu i Buchholz
i Segeberg Amr. þÿ �Skoviogedtleneste i Duwelsbroock i
Rtinicldr Lmr.

Befordringer og Afgang. Den azde April er
Alunet ved Colding lærde Skole P N Borgen i Naade
vg meo Pension enriedigec fra bemeldte Embede; consti-
luerei Lærer ved Vordingborg lærde Skole E-no. TVevl.
H. P. K. Dorph bestikket rii Acjuncl ved Skolen. Den
?de Mai, covstiluerel Lærer ved Frederiksborg lærde
Skole I. G. Lowsen ri! Adiuncl ved samme Skole. Den
25de Mai, covstiruerer Lærer ved ilialborg Ealdedralstole
Eand. Philolol. B. Johnsen o« konstitueret Lærer ved
Frederiksborg lærde Skole Eand. Theol. I. B. F. Ko-
nigsreldr ligeledes til Adluocier ved ce respective Skoler.

Ribe. D. 22de ds. om Aftenen trak et Torden,
veir over Byen. Efter el koel Ophold overraskedes
man ved er frygteligt Lyn, der flag ned i en Gaard
ved Norreporr, dog uden ar tænde. Ga, edens Ejer
befandt sig en« i sir Soveværelse, hvor han sad i en
Krog, heffjeflrget med ar læs«, da Lynet gjennenz
Skorstenen over Kakkelovnen soer ind tit ham. rev
GibSningen af Loft og Væg lige over Sengen, famt
andre Steder i del lille Værelse; kun den Krog hvori
Ejeren sad blev ubeskadiget, selv Lyset blev ikke udslukt;
han faldt strap i Besvimelse, men kom dog snart til
Besindelse igjen, uden at sol« nogen Smærle. Z
tvende tilstedende Værelser havde GibSningen ligeledeS
lidt betydeligt. I cl Kammer paa anden Etage var
el Tomhoved fmæltet, en Fjæl i en Seng splintret og
svedet noget; ogsaa ned til Kjælderen havde en Slraale
sundet Vei. I Kjokkenel var Skorstenen rævnet, fle«
re Vindvesruder iluflagne og et Vindve aldeles udrevet.
Beandkorpsel var strap ved Steder, og uagret Lyner ikke
havde tændt horlis dog del frygtelig« Brandraob. þÿ �

saavidt videS den forsir Gang l de sidste 12þÿ �16 Aar.
Det i,t l hen ske Skuespiller. Selskab kan snart

venleS hertil.

B e k j e n d t q j o r c l s e r.
Strap eller til forstkommende Michelle kan «< ungt

Menneske af honnette Forældre og forsynet med de
nodvendige Skolekundskaber blive antaget j Handels,
læee. Hvor, anviser Adresse - Eonloirel.

Med delle Ne. folger Sudscrlplions < Indbydelse
paa Afbildninger af Thorvaldsens Thristusfignr
og de tolv Apostle, hvorpaa Subskription modlages
i Rib« hoS Boghandler Termanfen.



bolghuusmark i Weien Evan. De Lysthavende indbyde«.
Evnvilioner, Overstås vg Tegnina som bekjend.'giores

paa Liciialionssteder, ligge lis Cilersyn bos Hr. Iuspec«
reur P e l e r s e n i Foloingbrve.

Endrnpbolm 21. Inni ijlZo. M u n sk e r.

Placar.
To rs dagen d. l i le I u li) næstkommende, Formid-

dag Kl. 10, stilles til Auctivn, og om antagelig Bu S

fleer, bortsælges, Sliiisrevisor Hansiens eircrladle
Ererbboegaard, beliggende under Mairicul Nr. 28«. l
Mide, meo Forbuser (il Gronvegabe, og med Baghuser
til Præstegade, bestaaende ai 1 Gavlbuns paa 2 Etager,
7 Fag. 2 Sidehuse, 1 Etage. iall 11 Fag, saml 16 Fag
1 Etage Stald og Lade, med Have og tilliggende Ubsklir-
»iugsjorder, rildeels p«a Sonderpvrtsmærst. þÿ �Sondiito«
verne, hvoriblandt at Gaardcn kan tiltrædes til Michaeli
og at en bcrvdeiig Del af Kjobesummen kan blive inde«
staaende i Stendommene, kan, 8 vage forend Auelionen,
faaeS til Esiersvn xaa Bye- og Raadstnstriver- Evnroirel.

Aucrioneu aiholees i bemelte Gaard. Lysthavende
indbydes.

Mide d. zo. Juni >8??. Tranberg.
) 3 iersteBekjendrgjorelse stod nrigtigen Onsdagen

den 4 d e Jul i.
Al Øanfeooipiojcet 1 Anledning af Bagernes Af«

slutning cg Regnstabets Opgjorels« vil voere lukket

sea Torsdagen len 27de Juni indtil Lsvee«
dagen den 29de Juni inelufiv«, faa al ingen
Expediiioner i denne Tid finde Elev, og at det igjen
uåbnes Mandagen den i(te Juli, dekjmdlgio«
ns herved.

Bankiomploiret i Aarhuus den izde Juni 18Z9.
C h r. Otte r s l e o m. Fabricius.

Almindelig Cv,þÿ ��m�i�s�s�i�o�n�s- Tidende
for ?eorrejylland

vi! fra r fke Juli d. A. udgaae een Gang ugentlig,- Aek stor i jamme Formal som den Berlingske 2>-
dende. Alle Elags Avertissementer oplages i del

sprste Cbvartal aldeles uden Betaling, naar de

indsendes poriofrit til undertegnede Udgiver eller en

os "Jyllandspostens'' tillige denne Tidende« Comwis«
sionaner, hvor ozsaa Subskription modtages. Lom«

mission« - Tidenden vil indeholde følgende Afdelinger :

Indenlandske Blandinger g Aver.
tissementer. P'isen er 48 H. Qvarralet.

Lesagergaard ved Randers i Juni l8Z9-
C. G. Clausen.

VldPrcclamaas 20. Dennes, som i Dag er læst i
ten Kongelige Landsoverret samt Hof- vg Sradsret l

n, og del muellgt vi! dilve Ilisi ved

Bjerre og Hattinge Herreders Ret vg ved Lands -Over-
rerren i Viborg, ere 'Alle va Enhver, ver maaire iormene
al have Noget al fordre i Hr. Frederik Siegfried
Greve as Mantzau, Premier -Lienlenaott Livgarden
til Fods. hans Boe. indkaldte med 12 Ugers Varsel, til
al anmelde og beviisilggjore dereS Krav ivr underlegne-

de, der iioige allernaadigst Commissonnm as 1 1. Den«

ne« behandle hanS Boe s-m Skilte - v» Administrations«

Commiisairer, hoilkel herved endvidere bekjeadcgjvreS.
Kjsbeuhavu den 22. April 188S. ,
H Moltke, W. D a h l ,

Assessor i H-iesteret. Landsvver- samtHoi- og Stads-
boende i Amaliegaden rers - Procurarvr. boende paa

Nc. ,2o. Gammeltorv Nr. 6.

Ifolae Kongelig allernaadigst Bevilling, som er læst
ved Mogellsnder cg Ballum Birkers Ret, saaveliom
ved den Kongelige Landsoverret i Viborg, og som er
saalydende:

"Vi Frederik den Sjette, ak Gnds Naade
Konge til Danmark, de Venders og Gotyer«, Henna
til SleSvig, Holsteen, Slvrmarn, Ditmarsten, Lanen«
borg va Oldendorg. G jo re vilterlial: Al Vi.
e'ter Berend Feddersen. Vor Eancellieraad og
Birkessriver ved Mogeiunder vg Ballum Birker, as
Moaelunder Bve 09 Sogn, under Grevstadet Schacken-
borg, l Vort Land Norre - Jylland, der som eneste ea
myndige Arving etter bane asoooe Svoger Han S
Detlef Thamien, Vor E.'arsraad og Ridder af
Dannedroge, al Mogellvnder, aiaaacl ved Doden den
28de Iannar d. A. i Staden Hall i Kongeriget Wur-
temberg, selv har overlaget bemeldte sin aidode Svo-

gers Boe, hans herom allerunderdanigst gjorte Ansog-
uing cg Begjæring, allernaadigst have bevilget vg til-
ladt, iaa o« hermed bevilge vg tillade, at Herr B e r e n d

Feddersen ved Prvclama sud poena prseclns! or per-

petni s i 1 en 1 i i , med Aar o« Dags Varsel, l den Kjoden-
havnste Berlinaske Tidende, den Alrenaiste Mer«
kur, sanil Riber SmrS-AviS zde Gange efter bivan«
ben maa indkalde alle »em, svm iormene sla ac have
vvgec at tcrdre eilcr bemeldte Aidode, med dereS Paa-
stand at iremkomme, o« saadant dereS havende Krav,
inden lorestrconc Tids Forlob, ivr ham at anmelde og

beviikliggisre þÿ �dog Umyndiges Tiltale i Fremlidca
eller Forordning ai 20de Februar >717 korbchoibe« þÿ �

vg stal saadan Indkaldelse i Aviserne ansecS og være
ligesaa gyldig, som om den var skeel ved Proeiama
eller Loven. Dog stal denne Vor -llernaadigste Bevii«
lin« laseS fer vedkemmenoe Vsrnctln«, saml ved den

Overrer, hvorunder samme benborer. Hvvresier de

Vedkommende sig allerunderdaniast have at rette, og

tor Skade at rage vare. þÿ �Givet i Vor Kongelige
Restdenlsstad Kiobenhavn, den 2den May 1839.

Under Vorr Kongelige Segl
cl.. 5.)

Eiler Hans Kongelige Maiestcus allernaadigste Bcsalrng.

Stema""orsted. Lassen. M. I.ange. Hansan. Bentzon.

Jacobsen."

Bevilling for Herr Eancellieraad og Birlejkrlver B.
Feddersen til, red Prvclama i Aviserne, al ind«

kalde Crcditvrerne i Boer efter sin aldode Svoger
Eratsraad, Ridder af Dannebroge, Hans Dellet
Thamsen af Mogcllonder.

indkaldes herved med A-r vg Dags Varsel, sud poena
nræclusi et perpetui silentii alle de. som 'ormene 11# al

base uogetsomhelst Krav eller Fordring l Boet ester ln.
bemeldte min sal. Svoger van« Dellet a.hamseu
Konaelia EratSraad a Ridder af Dannebroge her ai
Moselunder. ril ar anmelde vg beviiSIiggiore -aadanne

Krav eller Fordringer for Underregnede, der som den At>

boves eneste vg myndige Arving selv har vverrag-l de-

Mogeitender, ben izde Inni >839. Feddersen.

Ak Rib« Bv«S Overformynderi er i dcnne Juni
Termin ,2« Rbd. Solv al f--e lillaan« iwoh

anordningsmcessig Sikkerhed.
Ribe den izde Juni :8Z9«

A. Aagaard. I. Knudsen.

Srxkt i Rib« hos C h r. lal. H ? i> h ss«



Tlorvaidlens Cljriftitøftjjuv og de tob Fpoft'e,
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Srcttcn fitizographirr i ftort Itu puu r!)mrfl|"k i :pi .

t Ilden Formening, at jeg vilde imødekomme Manges Onske ved at udgive
I."J Iiithe: ;raphier af vor store Thorvaldsens Mesterværker: Clll'iStUS ©g"

f iaHS tolv Apostle, tillader jeg mig herved at indbyde til Subscription

Hver 14:o Dag vil der udkomme en Lithographie, fn is Udførelse

vil blive li, esaa fuldkommen og fortrinlig som Christusfiguren, der allerede

er litbographeret, og hvoraf et Prøveaftryk er foreviist Herr Conferents-

caad Thorvaldsen, hvis yltrede Bifald med samme jeg troer ikke at burde fortie.

Enhver saadan Lithographie i stort 4t0 har jeg sat til den biikgc
Priis 82 Sk.

Da der udfordres et betydeligt Antal Subscribenter for at kunne

bestride de Udgivter, som ere forbundne med Udgivelsen af denne Litho-

Værk, saa haaber jeg ikke forgiæves at anmode om en kraftig Understøttelse

ved Subscription, ligesom jeg heller ikke drager i Tvivl, at Antallet ei

j I, vil være ubetydeligt paa Dem , som maalte ønske at eie troe Copier af



m

Et
" vn li Mr.:

lit i S3. liVi«!'« Officin.

þÿ�.�B�U ��j�,

Mesterværker, hvis udødelige Frembringer Danmark føler sig stolt og æret

ved at være Fodeland for.

Prøveaftryk af den første Litliographie ere henlagte i Hovedstadens
Boglader samt forsendte til Boghandlerne i Provindserne, Norge og Sverri .

Paategnede Planer hedes snarest muligt indsendte til de Herrer C




