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wich har det ridende Artilleri erholdt Ordre til at bolde sig
parat for hvert Oiedlik at kunne bryde op mod de foruroli-
gede nordlige Provinds«. I Smithfield og Birmingham
havde Ehartist- Forsamlingerne den 16de og 17de dS. vakt
mdgen urolig Giæring. Paa forltnævnte Sted bleve tvende
af Hoved-Ordsorcrne. FuSselt og Brown, arresterede for
oprorffe Taler. Brown skal især have fort det heftigste
Sprog og i KanS Tale blandt Andet være forekommet fol-
gende Ord: þÿ ��B�imaae fordre vore Rettigheder, og, naar vore
aristokratiske Tyranner ikke ville indromme dem, da tilkjæmre
cs dem med vore Baaben. þÿ �Jeg er bered til at udgyde
mit Blod for Efterverdenen.þÿ �Griber Spyd. Musketer, Bayon-
netter og Sværd og vær« rede til at kiæmpe for Eders Rettighed«
og Friheder mod frem mede og indenlandske Tyranner.þÿ �Læser P a i-
n e'S þÿ ��M�e�n�n�e�s�k�e�n�e�sRettigheder"; hvert Ord, han deri siger, maa
folges þÿ �KampenS Begyndelse er en hellig Pligt". þÿ �
Begge Arrestanterne nægtede imidlertid i Forhoret at have
holdt saadanne Taler. Fussell er senere kommen fri mod
Eaution, hvorimod Brown under militair Escorte er fort
til Warwick. Pobelen var meget urolig stemt og fynteS til-
boielig til at storme Fængselet, men paa tvende Delegeredes
Tiltale beroligedes den cg drog bort med dem. I en For-
samling af Delegerede blev imidlertid besluttet , al Eonventct
skulde iagttage Fred , Lovlighed og Orden, at derimod, naar
Folket blev angrebet. Angribernes Eiendom og Liv skulde gjo-
reS ansvarlig herfor. Herpaa blev besluttet at indgive en
Adresse til Dronningen og at nedsætte en Eommittee i London.

Den russiske Storfyrst -Thronfolger er paa Hertugen af
Wellingtons Forflag bleven Medlem af londonsk Klub,
der samme Dag ogsaa optog et andet Medlem, nemlig den
polske Flygtning Fyrst Ezartoryski.

Den russiske Storfyrst-Thronfolger, Prindsen af Holland
og flere af deres Ledsagere ere ved et Besog paa Univerfi-
teiet i Orsorv, creerebe til Doctorep.

Fra Berlin striveS, at Sponrini nylig har anfogt
Paven om G r e v e t i t el en, men har faaet det smigr. »de
Afflag, at Paven frygtede for at degradere ham ved at
gjoce ham til Greve, da han stedse var vant til ar be-
tragte ham som Forne blandt -runuuere.

AfkjolingS-Middol Saalænqe der aarlige Marked i
Staden Tamdvff i Rusland vedvarer, bliver den Plads,
hvorpaa Boderne ere opstillede, omrinaet af Sproiter, ikke
alene for at være ved Haattden i Jldebrandstilfælbe, men
ogsaa for at tjene Politiet til at undertrykke Slagsmaal
og Oplob, naar andre Midler ikke ere tilstrækkelige. Un-
der de sidste Omstændigheder ffulle de virke meget hurtigt
og oiedlikkeligt afkjole de ophidsede Gemytter.

Fviclandet.
Efterat HS. Kongel. H. PcindS Frederik Carl C h ri-

Aar
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borg, hvor Prisen er 7 Mk. 8 s. qvartaliter.

Gudstjeneste.

Ferste Sondag efter Trinitatis prædiker til HoimeSfe i Bu-
dolphi Kirke Hs. H. Hr. Stiftsprovst, »r. Hald; i Frue
Kirke Hs. H. Hr. Provst Her te I. þÿ �Til Aftensang i Budol-
phi Kirke Hs. H. Hr. Provst H er tel; i Frue Kirke Hr. Pa-
stor Boesen. þÿ �I Sender-Tranders Kirke Kl. t McSfcfald.þÿ �
I Nsrre-Tranders Kirke Kl. i Hs. H. Hr. Stiftsprovst, tir.
Hald.þÿ �Z Hospitalet Kl. i) Hr. Pastor Boesen.

Avlanoet.
Arankrig. Mom'teurcn indeholder nu en officiel Be-

retning fra Marschal Gerard til Indenrigsministeren an-
gaaende Undertrykkeren af Opstanden den 1!?te og 13de Mai.
Tetnps forer dertil den Bemærkning, at Marschallen med
Grund roser de Nationalgardisters Mod og Udholdenhed, som
havde indfundet sig; men hvor mange bave indfundet sig?
Nationalgarden i Paris og tilkorende Rayon taller 30,01)0
Md. Bed Emeulerne i 133!? og 1333 havde i den for-
ste Tid Halvdelen, sildigere en Trediedeel af delte Antal ind-
fundet sig paa Allarmpladsene. þÿ ��M�e�ndenne Gang þÿ �strå-
ledes vedbliver Ternps þÿ �denne Gang vare af nogle Legio-
ner mppe !?00 Md. komne tilstede. Officererne, paa hvem
Ansvaret r'oc det gode Exempel bvilede, ilede til, saasnart de
boet skyde ; men Gardisterne agerede for storste Delen ledige
Tilskuere. Bi tale herom hvad vi selv have scet og hvad
vi hellere havde onsket ikke at have seet; Intet er saa gun-
stigt for Uordener, som Ligegyldighed hos de Borgerne, der
ere kaldte til at undertipkke dem. Det er forste Gang, at Pa-
rises Nationalgarde i Karens Dage paa dcnS Superieurers
Kald ikke har indfundet sig." þÿ �Tetnps gror derpaa op-
moerksom paa , at ikke nogen Slags Mangel paa Mod er
Skold heri, men at Aarsagen kun maa sogeS i National-
gardens Ligegyldighed for Negjeringen , der i den sidste Tid
har mistet sin hidtilværende Hovedstolte , Middelklassernes
Hengivenhed.

Breve fra Beracru; melde den vigtige Efterretning, at de
ved Englands Intervention tilvejebragte Fredsbetingelser med

Mexico ikke ere blevne ratificerede af Admiral Baudin,
fordi den hos Mexicanerne betingede Godtgjorelsessum af
600,000 Dollars deri er betegnet som en þÿ ��F�o�r�æ�r�i�n�g�"og
fordi Don Gorostiza i en Tale i det mexicanske Kammer
har fortolket flere Puncter i Tractoten paa en falsk Maade.
Admiralen har nu sendt en Ecureer til Mexico og holder
Fortet Juan d'UIIoa endnu besat. Tillige berettes, at Fode-
ralisterne under Mexia have tilfoiet RegjeringStropperne un-
der Eos et fuldstændigt Nederlag.

Cnglttttd. Ehartist-Giceringen vedvarer og i Wocl-



fti.in wc reifl tilbage til Fredericia , forlede D. Kgl. H.
Prindsgouvernoren med Gemalinde Odense, i Sondags
Middag, for over Holsteenshuus og Faaborg at tage til Au-
gustenberg. þÿ �I Lovcrdags foretog Hs. K. Hoihed den seed-
vanlige Jnspeclion. Paa Raastuen sandt den sædvanlige
Eollation Sted, hvorved Borgermesteren. Hr. Justilsraad Rid-
der Reimuth, paa hele kommunalbestyrelsens Vegne aflagde
Hs. K. Hoihed de hjerteligste Taksigelser for den Varme, hvor-
med han havde antaget sig den nye Communalforfatning.
Denne Skaal besvaredes i de naadigste Udtryk af Hs. K.
Hoihed, ter yltrede sin Gloede over den Orden og Fremgang,
der herskede i Eommunens Sager, og hvortil han stedse hos
Bedkommende havde fundet foelleds Bestroebelser. Under For-
steparretS Ophold i Odense besogte Hds. K. H. Prindsesse
Caroline Amalia noesten dagligen Asylet. For Afreisen
aflagde Fyrstinden, ledsaget af hoie Gemal og HS. K. H.
Prinds Frederik, tillige el Besog i Lahns Stiftelse, be-

saae alle Indretningerne, erkloerede ogsaa her sin Tilfredshed
med Pigebornenes UnderviiSning og Haandarbeider, af hvilke

sidste Hoistsamme modtog Prover. Ved denne Lejlighed kom-
mer man til at loenke paa, hvad Eduard Alcz (i sit kro-
nede Priisffrift) saa smukt siger om Asylerne: þÿ ��D�egode,
barmhierlige, omme Qvinder maa man sætte i Spidsen for
diSse Indretninger. Det blid' Kjon er alen, egnet og skik-
kel til" al frede om den spoede Plante; Qvindens Stemme
har en blidere Ton,; hendes Myndighed skjuler sig under

tusinde hemmelige Trork af Ynde; hun brcrkker ikke Roret;
men boier det med en uendelig Godheds Skaansel. Del er

en besynderlig Sompathi. som finder Sted imellem Barnels
og Qvindens Hjerte. Hun har en Taalmodighed, der ligner
BarnelS groendselos, Uvidenhed." (Hemp. Av.)
I þÿ ��J�y�l�l�a�n�d�s�p�o�s�t�e�n�"Nr. 20 loeseS folgende meddeelle No-

tits: þÿ ��D�e�nmodige Cadet. þÿ �3 Aarel 1807, da

Kjobenhavn blev belejret af Engelskmandene, samlede General
Eastenskjold en Hoer i Sjcrlland, bestaaende mest af uo-
vede Bovder og andr, Frivillige. Horren var 4000 Mand
stcerk. og Artilleriet havde 4 Kanoner, hvilket sidste blev rom-

manderet af en ung Eadel paa 14 a 15 Aar. Med denne

Acmee drog han for at undsatte Kjobenhavn, men modle
General Wellington ved Kioge, hvor Slaget stod. Artil-
leriel vedblev ufortcodent at syre, endog ester at Fodfolket
havde trukket sig tilbage; men da den unge, modige Eom-
mandeur saae, del var umuligt at holde sig langer, begyndte
han at trække sig Ifct tilbage. I det samme knuste en Ka-

nonkugle Lavetlen paa hans ene Kanon, hvorfor Eomman-
deuren sprang af Hesten og fornaglede Kanonen, uagtet det

engelske Rytlerri var saa nar, ar el Oienvidne har forsikkrel,
al Sablerne svævede over Hovedel paa ham. da han steeg
til Hest. Han commanderede: Marsch! Marsch! og kom
velbeholden med sin, 3 Kanoner til Nykjobing paa Falster.
Denne Ynglings Navn er desværre gaael mig af Minde,
men hans þÿ ��d�a�n�f�l�eMod" i delte iovrigt uheldige Slag bor
stedse nævnes med Glæde af enhver danfl Yngling, der har
Lvst og Mod til al kæmpe for sin Konge cg sil Zodeland."
(Navnet paa denne modige Eadet er vS opgivet at være H e l-

jcfen þÿ �siger Hels. Avis þÿ �og man vil troe, at hans se-
nere militaire Stilling maa sogeS i Norge.)

Fra Horsens Borgemesier-Eontoir averteres Afho bels« af
6 forski, llige Licitationer til Udfsrelse af offentlige Arbej-

der samt Auctivner over Træskuur til Nedbrydelse o. b,Sl.

Det er glædeligt al se,, hvorledes dette Offentligheds- og fri
Eoncurrence-Princip i Overtagelsen og Udforelsen as Arbejder

fer del Offentlige þÿ �hvorved baade dette faaer sine Forno-
denhrter paa billigste og bedste Maade afhjulpne og alle Bor-
gere og Næringsdrivende admitteres til Erhverv, som for
k»n vare Enkel:« forbeholdne þÿ �bestandigt bliver meer al-

mindeligt og udstrakt. Maatte kun benn, fri Eoncurrence
ikk, fremkalde en skadelig Jalousic imellem Liebhaverne, saa-
ledeS at del Offentliges Tarv þÿ �hvad vel ved Licitation«-
Lejligheder ikke sieldent er seet al være Tilfældet þÿ �skal
fore Privates Tab med sig. Dog Erfaringen vil vel bliv«
del bedst, Værn mod denne Ulempe.

Fra Nvkjobing paa Falster meldes: Vor Havneplads vil
i denne Sommer frembyde flere livlige Situationer. Foruden
at en stor Brig er under Bygning paa den ene Side af
Pladsen, vil der ogsaa blive opfort en ny Toldbvdbygning
med den ene Hovedfacade ril Strandgaden og den anden til
Havnen. I denne Bygning, der med hensigtsmæssige Ind-
retninger flal forene el smagfuldt Ydre, vil Toldvæsenels Em-
bedsmænd erhold, deres Eontcirer og de Handlende en rum-
melig Magazin -Lejlighed, som længe har været savnet. Og-
saa Havnepladsen vil derved meget forskjonnes.
I hamb. Eorrespondenl læses en Skrivelse fra Rom,

hvori del blandt Andet hedder: þÿ ��J�n�d�l�o�b�n�eBreve fra Kjo-
benhavn give os H.iab om , al Thorvaldsen efter al

Sandsynlighed iglen vil indtræffe hertil til Vinteren. Han
flal have isinde, i October i Munchen ar bivaane Opstillin-
gen af den, sammesteds nylig sioble Rotter-Statue af Ehur-
fyrste Maximilian. og derefter al fortsætte Reisen hertil. I
hans Atelier er Man i denne Tid bessjæfligel med al ind-
pakke hans talrige Samling af Gibs-Afliobninger af de for-
trinligste Ant'ker, for al sende dem til Livorno, hvor ,t danst
Krigsflib flal afhente dem til det Tborvaldsenfle Museum i
Kjobenhavn. Del er neppe tilstrækkelig bekjendt, hvormeget
del lille Danmark gjor for Kunst og Videnffab; men seer
man blot hen til de mange Kunstnere fra hiint Land, der.
undcrstoltede og bessjæftigede fra Hjemmet, opholde sig her t
Rom, og som alle ere meer eller mindre duelige Folk, da
kan man vel sporgc: hvilket Land der i Sammenligning
kan opvise saa manqe Kunstnere her?"

Den formodede Drabsmand af den Pige , hvis Lug er

fundet ved Karolinenkoog, og som hvilken man urigtigt havd«
en kjobenhavnfl Skomagersvend mistænkt, flal nu som Ar-
restant være bragt ind til Rendsborg. (Dithrn. Tid.)

El steyermarsk, af 16 Personer bestaaende, Musikstlflab
under Directionen af Musikdirecleur Siegl fra Wien lod

sig i Sondags Aftes hor« paa Theatret i Odens, i »n Eon-
cert å la Strauss. (Hemp. Av.)

AnlbvrH » d. lste Juni. Del vil glæde en stor Deel
af Jndvaaneriie al erfare, al det i sin Tid gjorte Forflag om
Opforelse af Slagterboder ved Siden af Nytorv, hvor-
ved den fljonne Udsigt over denne Plads og tilstedende Strog
vilde være bleven betydelig ssjæmmet, og imod hvilket derfor
ogsaa blev indgiven en med talrige Underffrifler forsynet Petilion
til del kongel. danfle Eancelli, þÿ �til hvis Afgioreise denne

Sag var henstillet þÿ �ikke har modl Eollegiels Approbation.
þÿ �Fra Hr. Pastor Krarup. Sognepræst for Hygom

og Houe er indloben Skrivelse til Eommilleen for d, Vand-
lidte angaaende der herfra sendte Belob af 60 Rbdl. til
Uddeling blandt Vandlidte i de nævnte Sogne. Hr. Pa-
storen havde, i Forening med 2de Gaardmænd af Hygom
Sogn, som vare noie kjendte med de enkelte Vandlidte og
deces Stilling, uddeell disse 60 Rbdlr. til 11 Huusmænd
eg Indsiddere, eftersom de befandt,s meeft trængende, saale-
deS al de erholde respect. fra 14 til 1 Rbdlr. i Forhold es-
ler den lidte Skade og den oieblikkelige Nod. þÿ ��E�n�d�f�l�j�o�n�d�t
den Hjælp þÿ �hedder dl i Skrivelsen þÿ �som kunde tilde-
IeS hver Enkelt, saaledes ikke sund, være betydelig, kom den

dog meget vel tilpas i denne Tid, da de er« ifærd med
ar reparere og flytte dereS odelagte Boliger , og har jeg det

Haab, at de, ved den modtagne Underste«, Ise, saavel fra Aal-

borg, som andetsted« fra, i Forening med hvad de endnu



rimeligviis tor gjore sig Forventning vm, ville ialminbelig-
hed kunne komme nogenlunde paa Fode iglen.

(?opulcrede i Frederikshavns Kirke den 29de Mai: Hr.
Ekibsforer Thor Laagro Steen af Laurvig i Norge og
Jfr. Elisa Christophine Georgine Severin.

Handels- og SkibSefterretninger. 2 en i Folge-
bladet til Thisted Av. af 25de f. M. indeholdt Artikel,
bvori med Grund bemærkes, hvor urigtigt og xartistt den store
Nytte. Agger ran al en i mercantil Henseende yder hele
Oplandet þÿ �og som i Tiden, saafremt Canaien vedbliver
at vare aaben , vil blive endnu storre þÿ �bedommes af det

Parti, som arbeider paa dens Lukning < gjores blandt An-
det opmærksom paa, at der fra Skibsfartens Begyndelse
iaar, den 23de April, va til Artikelens Tatum, den 23de
Mai. ifolge officiel Meddelelse, alene fra Thisted
Toldsted er udfort gjennem Aggercanal 6793 Tdr. Korn-
varer oa endnu ligge der paa Stedet til Ubforsel en 16 a
18,(MX) Tdr. Korn. Fra Lemvig og Nykjobings Toldsteder
ere ligeledes i samme korre TidSrum udforle betydelige
Partier. þÿ �. .. .

Capitain E. B. Jensen, forende Skibet þÿ ��G�e�v�a�l�i�a�"af
Brendal, har i Kattegattet truffet og indbragt til Brakke-
sto en engelsk Brig uden Mandskab. Kun Unbermasterne
stode i Skibet, som var ladet med Trælast. Skibets Ravn
var þÿ ��A�n�nof 8u»«t> rl»» >1".

þÿ ��S�p�o�r�g�s�m�a�a�l�c�tvm Oresunbsrolden", hedder det i Kjoben-
benhavnspostcn , þÿ ��v�e�d�b�l�i�v�e�ri Naboriget at foranledige saa-
vel Petitioner fra Kjodmandene, som Journal- Artikler.
Sagen deler sig i 2de Puncler, af hvilke det ene gaaer ud

paa, hos vor Rcqjering at bevirke en Forandring af de-
staaende Traclater; der andet indstranker sig til at befor-
dre þÿ ��e�ns.Mlvittiahedsfuld Opfyldelse af Tractaterne", d. v.
s. , ar man strangr folo.er Traciaten til Christianopel af
1645 og senere Couventioncr. derimod haver de gjennem et
langt Tidsrum fulgte saakaldte Usancer, isar med Hensyn
til Colonia'varer. þÿ �Flere stockholmske Handelshuse, for-
lalles der videre, have, i Forbindelse hermed, l det ved

deres Commissionaircr i Heisinaor nedlagqe Notarial-Pro-
test og reservere sig Net til Erstatning for de formeentli-
gen formeget affordrede Toldafgifter. Disse Protester har
LresundS Toldkammer ialmindelighed modt med del Svar:
þÿ ��a�tdet ikke kunde indlade sig paa al svare Noget hertil."
I Husum vare den 1 6de Mai 600 Stykker Hornqag

til Marked, nemlig 206 Stude og 400 Koer, der alle dleve

solgte til hoie Priser. I Altona holdt man det bedste
Slags Orekjod sil a 12 Rdd.; men Meget blev usolgt.
Mellem- og ringe Barer fandt derimod rask Afsætning ril
8-l0 Rdlr. (Hf. Ugbl.) <2 Hobro er i disse Dage solgt
2de Stude af Hr. Postmester Brendstrup til Hr. Slag-
ter Meyer i Aalborg til en Priisaf 180 flibd. for Begge )

De danskeKrigsskibe þÿ ��G�a�l�a�t�h�e�a�"�.þÿ ��F�l�o�r�a�«og þÿ ��M�e�c�c�u�r�i�u�s�"
ere den 23de Mai passerede Tover.

þÿ ��3S ost re" , Capt. Pank af Aalborg, er den 22de Mai
ankommen fra Aarhuus ril Liverpool oa þÿ ��D�a�n�i�a�"�,Capt.
Holm af Aalborg, den l9de Mai fra Odense til Rheden
of Leith.

Frederikshavn, den 30te Mai. Jgaar Eftermld-
dag passerede Hirtsholmen en norsk Cutterdrig , hvorfra
den tog Lods for at lodse sig til Nyborg. Jdag afseilede
Skibet þÿ ��W�a�t�s�o�n�"�,Capr Frost, der ben 27de ankom her
paa Rheden. som man siger, til Kjobeuhavn for at repa-
rereS. 2de ladede Slupper passerede ibag nordefter ogan-
tog man ben ene for m Svendborger. Eu ballastet Slup
kom nordfra og gik sudefier.

'Frederikshavn, den 3lte Mai. Siden vor Meddelelse
jgaar er man bleven underrettet om. ar efterstaaende Skibe
fra d. 25de tit 3lte d«. ere passerede herforbi : Jagten þÿ ��d�e
4 Venner", S. Kierulf. af og til SamSo fra MofS.
Jagten þÿ ��L�a�u�r�a�"�,N. R. Mogensen, af og til Faaborg
fra Molde. Lange, af Fedmern fra Tronhjem til Lubeck.
Jagten þÿ ��C�a�r�o�l�i�n�e�sHaab". I. L. Brandt, af og til ?EroS-
kjobing fra Laurviq. Skonnerten þÿ ��F�r�e�d�e�r�i�kWilhelm", B e r-
uett, af og til Neustadt fra London. Jagten þÿ ��d�e5 Sod-
skeude", H. P. Kromann af Marstall fra Christiania til
Osterfoen. Jagten þÿ ��E�l�l�e�nCathrine". H. Hermannsen
af Marstal fra Bergen til Dstersoen. Jagten þÿ ��A�n�eCa-
thrine". H. R. Boie af Marstal, fra Leilh til Nakskov.
Galeasen þÿ ��4Codskende«, M. Raae, af og til Aarhuus fra

Bergen. Sluppen þÿ ��L�y�k�k�e�n�«Prove", N. Andersen af off
til Aarhuus fra Laurvig. Galeasen þÿ ��M�a�g�d�a�l�e�n�eDorthea".
M. Krohn, af og til Kiel fra Newcastle. þÿ ��S�l�u�p�p�e�nþÿ ��F�r�e�-
den", N. Poulsen, af og til Rudkjobing sra Christiania.
Jagten þÿ ��F�o�r�t�u�n�a�"�.P. R. Moller, af og til Assens fra
Christiania. Jagten þÿ ��S�o�b�l�o�m�s�t�c�n�"�,Wigelsen, af og fra
Porsgrund, til ubestemt Sted i Beltet. Jagten þÿ ��T�o�b�i�a�s�"�.
Hansen, af og til Stubbekjobing fra Bergen. Jagten
þÿ ��2�d�eBrobre", H. A. Hermansen af Marstal fra New-
castle til Nestved. Jagten þÿ ��E�l�i�s�eMarie", Holm af Ran-
ders fra Newcastle til Aalborg. Jagten þÿ ��M�a�r�i�eLucie". A.
W. Schroder, af og til Nvkjobing p. F. fra Newcastle.

Frederikshavns TkibSlifte. Jndk. Den 27de Mai:
W. Hoppe f. Konigsberg, best. t. Kragero m. Rug og Byg. þÿ �

Ud g. D.27de: S. Sorenscn t. Altona m. Huder og Skind. -

N i » d e n ved Listens Slutning den 30tcMai Kl. 9 A, len : NO.,
graa Luft.

Aalborg Torvepriser, den Iste Juni. Rug 3Mk.8tz.;
Kartofler 12 si.; pr. Skp. Orekjod 8 a lv tz.; Kalvekjod I0
.! saltet Flcrsk 12 f. ; fersk Flæst 11 H-; Herregaartssmor
24a26 . ; Bondersmor 20 H.; pr. Pd. 2Ea I4k.vr. Enees.

Ved Tallotteriets 1486de Trækning i Kjobeuhavn uokvm:
Nr. 24. 46. 45. 70. 38.

Forlangt Jndryttclse
Noget om uredelige EmbedSincrnv.

Af alle de Onder, som udroere og svcrkke en Stat, rr
vistnok Embedsnredelighed et af de meest enerverende og te-
praverende og Intet kan vistnok meer end dette gjore Krav

paa Borgernes fulde Opmærksomhed og anftroeuqle Aaroaa-
genhed. Den Fordærv, som Emdedsurcdeligyeden anrciter,
bestaacr nemlig ikke blot i de enkelte Defrandarioiier og For-
urettelser. hvori ben aadenbart viser sig. men meget
meer i den skjulte, den snigende Smitte, den uddreocr
om sig i hele Samfundet. Vel horer man stundom sige:
þÿ ��A�a�!er da det saa forfærdeligt, at han har sportnterel en
Smule for hoit, at han har sylbl nogle Huller i sin Kasse
med laanle Obligationer eller at han drager Rotte af det

Offentliges Midler ved indbringende Renter osv. ! .Der
skal nu altid pukkes paa Embedsmændene, men foretager
en Privatmand en lille Smule Gaotyrstreger, da tie Bla-
dene smukt dertil og kun Embedsmanden stal aliid holde
for." Dog flige Raisonnemenls (?) udgaae enten fra ten

Slags stupide Menncfler, som ængsteS for Alt, der kan
forstyrre deres sode Ro, eller fra dem. der, som Tydsten
siger, selv þÿ ��B�u�t�t�e�rauf dem Krpfe haben". Nei! EmdedS-
mandens Forurettelse er med Grund underkastet en langt
strængere Bedommelse og fortjener en langt haartere Af-
s-raffelfe end den private Mands uærlige Handlinger: rhi
det undergravende Onde, som Embctsnredclighed ind h.lder,
bestaaer væsentligst, som ovenfor er antyder, i ten ulyksa-
lige Smitte, den udbreder vm sig og som ofre er istand til
ar inficere selv de Bedre i Samfundet. Især bliver vene
let Tilfældet i en lille By, »aac ben er saa uheldig at
være underlagt en enkelt administrativ og kommende Ov-
righedspersvns Bestyrelse, hos hvem Guldet ajor Udflag, t
i den ham betroede Themis's Næglstaal og hos hvem Ret-

færdighedens Symdolum þÿ ��»�»�,�»cuiijve (Enhver Sit) kun
er en bi-ter Satire, Ver i sin egentlige Forstand tun finter
Anvendelse paa Delingen af det tilsiiegne Bylte imellem
Retfærdighedens utroe Drabant og hans troe Ha,»tla>»-
gere. Hvor farlig den Smilte er, som Emb.dsur.deligh.d
paa flige Steder udbreder, derpaa vil b.t vist ikk. være
vanstcligt at opsoge varslende Er.n.pler. Ja man vil þÿ�e ��.�-

og vide, at hele Byers Renommee er blevet tilintetgjort >.f
en enkelt saadan uredelig Embedsmand, der i sin Salling
bliver saa meget farligere for ben offentlige Moral, »a«c

han besidder Klogt nok til þÿ �dog vist kun for en Tid
at værne sig mod Rettens Forfolgelscr. enten vod

Snildhed eller ved at forstands? sia dag Ba-ri.ad r uf

Fuldmægtige og Fuldmægtiges Fuldmægtig, der ere blevne
enige med ham om at dele Rovet og alfer her gjore »i,

færdighedens þÿ ��S�u�u�n�icuiqvc" til Unde. sundighedeas Svu<-
bolum. Naturligviis samler sig i en saadan By ler alt
Udskud og selv alt Bedre, der ikke er stærk nok til at mo -
staae Fristelsen, om en saavan Mand, og hvad Under oa,
at en heel Suurdeig af Slethed, Nedrighed oa !>.e,n.ed
derved danner sig, hvori selv den omhyggeligste Analyse



f?>il dav? ondt ved at opsoge de bedre Bestanddele.
Jntiræffer »» oveuikjobet et saadant ulvkkeligt Silfælde
i e» S-Havn for Erempel. da ere Folgerne endnu
usaligere ; .'hi fra den ene S -.'farendes Mund til den andens
aaaer det da som Sradiiion til en silde Sid: þÿ ��S�a�gDig
iaat for ar komme derind, thi der flaaer man Mennesker
levende", oq. harS -gutten forst sat sit F t . . . . m . .
etier en anden drabelig Eed som Segl paa detl, Udsagn,
da skal der lang Sid til igjen at bringe ham paa and e
Sanker. Com saat uberegnelige ere de F-lger, som den af
Embedsmanden »Vovede Uredelighed, især paa et Sted,
bror han ingen Modvagt fra den retskafne Side har, dra-
ger med sig. Derfor maa det paa ethvert Sted, hvor Em-
dedsure-eNgheden viser sig, i hvilkensomhelft Skikkelse, en-
ten i den trodsige Loves eller i Ulvens i Faareklader, vare
Pliat for borgeren, ar forfolge Sporet der, hvor dette paa
e» tydelig Waade viser sig; ja med Iver og Nidkjarhev
maa ter arbejdes til dette Maal , thi den Seier , fom
haves for Lie, er ikke Enkeltes, men hele Samfundets.
£4 med lige saa megen dyb foragt, den arekjare Borgerseer ned paa den uredelige Embedsmand, ligesaa »betinget
Hoiagt.lse maa han ogsaa tilkjende Statens tro Sjener,
der i sin superieure Stilling vaager over den ham tilfort-
digviis undergivne flette Embedsmand og forener sin An-
strangelse med de retsindige Borgeres for at befrie Sam-
fundet fra en Mand, hvis Birken er til saa ubodelig Skade
04 hvis blotte Narvarelse maa opfylde Enhver, der har
ZEren og Retfærdigheden kjcrr, med

Billig Harme.
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Vekienvtgorelser.
3 Overeensstemmelse med ben 20de Z i Forordningen 27de

Sevtbr. 1799 vekjendtgjores hervek Domflutningen i den
mod Redacteuren af Jyllandsposten anlagte Sag.

S hi kj end es for Ret:
Redacteuren af Jyllandsposten, klxam. jur. Elausen bor

for den upassende Fremstill ug, han har givet i bemeldte
Blads Nr. 23, 1838, betitlet þÿ ��B�i�d�r�a�gtil en Skildring af
National-Banken i Danmark", bobe til Biborg Amts Fat-
tigkasse 190 Rbd. Solo oq være Censur undergivet i l Aar.

Saa betaler dan oq alle af Sagen flydende Omkostnin-
ger og derunder i Salarium rtt Acter, Landsoverretsprocu-
rator Jespersen, 30 Rbd. og ril Defensor, Krigsraav
Lantsov rretsprocurator Deigaard, 25 Rbd. Solv.

At efterkommes under Adfærd efter Loven.
Mibdelsom Synderlyng Herreders Ret, den 21de Mai 1839.

F. C. Lykke,
konstitueret.

Den aarliae Eramen i mit Institut begynder Sirsda-
gen den 4de Juni og vedvarer til den 7de, hvilket herved
bekjenbtgjores for Elevernes Forældre, og for de af Cko-
leuS Belyndere, fom ville beære den med deres Nærværelse.

Aalborg, den 30te Mai 1839.
Cecilie Schanderup Sha m.

iM e-ret smukke Potte - Blomster staae til Ud-
salg lios

J. Gaarmann
i Skolegaden,

C?n Mollcctendom in cd mere til Salg.
Bildsted Vandmolle, i Aa borg Amt. 1 Miil

fra L-gst-r. med tilliggende Jorder, samt Pild-
stev Kirke og en særskilt Zorbeiendom , er un-

d.rbaanten ar erholde titkjobs, enten Alt samlet, eller hver
af bemeldte Eiendomme særskilt.

Mollen bar Hartkorn 6 Sdr. 7 Skpr. Molleskyld og
4 Sdr. 7 Skpr. 2 Fdkr. | Alb. Ager og Eng , er smukt
beliggende paa en rigelig Vandstrom, i en befolket Egn,
og har betydelig og stadig Sogninq, samt afgiver beqvem
Beboeise for en Familie udenfor Bondestanden. Den drives
ved en Meelqværn; men dens overflobige Vand tilsteder
Anlæggelsen tillige af en Grubeqværn, oq en saadan ud-
videt Benyttelse af Værket, i Forbindelse med Mollens
Agerbrug, vilde kunne udbringes til en betydelig forstarret
Importance. Agerarealet ved Mollcn udgjor vmlr. 60 Sdr.

Land, og Enqarealet omkr. 14 Sdr. Land, hvorhos forno-
bent S-rveskjær haves til Ejendommen. Et rigt Fersk«
vandsfiskeri haveS ved Mollen, oq fornodent Brændsel.

Med Kirken, som er vel vedligeholdt, folger Sienden
af omtr. 82 Sdr. enkelt tienbeydende Hartkorn, der afgiver
omtrent 50 Sdr. Siendekorn.

Den nævnte særskilte Jordejendom er beliggende i Nær«
heden af Mollen og er fortiden bortleiet, men vil om faa
Aar komme tilbage og egner sig til at drives under Mol-
len, eller, om delte ikke attraaes, da til at udstykkes og

afhændes i Parceller, hvortil den beliggende Omkreds giver
Haad om el fordeelagtigt Udfald. Dens Hartkorn er 3
Sdr. 3 Skpr. 2 Fdkr.

Pengeconditionerne ved Kj-bet af disse Eiendomme
kunne blive fordeelagtige for Kj-dercn, idet Storstebeleu
af Kjobes immen kan forblive indestaaenve.

Liebhavere ville behagelig henvende sig til Eierinden,
Fru v. L u t t i ch a u i Bildsted Molle, eller til Underteg-
nede hendes Laugværge.

BjornSholm, den 27de Mai 1839.
Wulff.

Forvalter ved Bjornsholms Gods.
Med er Partie fine Kurve, bestaaenbe Os Nogle-

og T h t e sk e e k u r v e, S » e- og S t r i t k e k u r v e , soink
To sk er med og uden Soffion, og flere forstjellige
Slogs, er Undertegnede nu bleven forsynet og ndscel-
ger samme ril de billigste Priser muligt.

Aalborg, den Iste Juni 1839.
H. P. Schmidt,

, Algaden 397.
Skipper N. W i l lard sen , beligqonde ved Dsteraa, ud-

sælger billigt: holsteenflOst og SundhedS-Oste, Hvedemeel,
sigtet Bygmeel og riissiste ZErecr.

Gammelt Jern kjobes af"Frd. Wenneberq.
Et Mayognie fineret Sronsengested med Omhæng anvi-ses tilkjods fra Stiftsbogtrykkeriet.

Udstillingen
af Dome-Hoondorbeider, Industrie -Gienstonde vsv.,ril Jndtoeqr for de Vandlidte, er aaben sidste
Gong poo Compagnihunssalen førstkommende Son-
dag Efterm. fra Kl. til Kl. «. Lodsedler
til Bortlodningen 0 2 Rbmk. kunne erholdes ved
Udstillingen samt hos Dherrer Kjobmcrnd Ferslew
og Worm, Farver Wi i broe, Boghandler Sado«
lin og paa Adressecontoiret. þÿ �I de omliggende
Srcrder har Committeen tilladt stg ar anmode efter,
ncrvnte Herrer om velvilligt at besorge Salg af
Lodsedler og Cataloger, nemlig:
I Hobro: Dherrer Apotheker Helm s og Giæstgiver

Lund; i Lsgstor: Hr. Kjodmanb Lunoe; i Rive: Hr.
Llqenf Cold; i Nykjoding paa Morso: Hr. Kjobmand
Meulengracht; i Shisted: Hr. Bogtrykker og Redacteur
Lund; j Hjorring: Hr. Giæstgiver Blichfeld; i Ska-
gen: Hr. Cancellisecretair, Bvfo.-ed v, Bergen; i Krebe-
rikshavn: Hr. Postmester, Ritmester v. Faber; 1 Sæby:
Hr. Consul Schunck; i Hals: Hr. L-ds-ldcrmand Stri«
ct er.

Aalbora i Committeen for te Vandlidte,
den 30te Mai 1839.

I Overeensstemmelse med PI. af >4de November 1828
indkaldes herved Eieren til et Barpanker, vog circa >2 Lpd.»
med Jeriistok, »den kjendeligt Mærke, med Boiereev ogKorkboie over, samt irort c. 70 Favne bi Jomme tyk glPertline, Alt anqivet fundet den 23de f. M. NO. fo»
Syrodde samt oplagt hos C o r t Smith i Dsterdy, til
at melde sig hos mig inden 2 Maaneder , da ellers del
Fundne leveres Finderen som Eiendom.

Læso, den 26de Mai 1839.
C. M. R. D r u m.

wuut. JgT' rmMi I Ti 1 I I llllþÿ�I �þÿ �þÿ �t3=" Bcr,gt,gclsc. Jfolge Postcontoirels Opgivende var
Nord posten igaar ankommen Kl. 1 1 £ og ikke, som ved
feilaqtig Underretning af vort Bud blev oS berettet, efter
sil. 12j.




