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Stifts -Tidende.
del britliste Flag var anbragt til Venstre as Natm-
nalsanen, hvorimod let franske var anbragt til Ho, re,
holdt han del for passende al henlede Ceremcmeme-
stcrens Opmærksomhed hcrpaa, cg paastcd, al hans
Lands Flag stulte anbringes paa len hcire Side.
Ceremcniemesieren svarede, at han havde ingen Deel
i dette Arrangement; en sranst Tapelmagcr havde de-
corerel Salen, uden ar erholde nogen scrrdeles Anvus-
mng til ar anbringe hans Nations Flag paa Hsire
af tet mcricanste. Hr. Pakenham svarede ham der-
paa i en arrogant Tone : naar man ikke forandrede
Flagets Stilling inden et Ovarlcer, saa vilde han selv

i tage der ned. Ceremonimesteren, General Canalnc,
lod nu en Soldat hente for al bestvtte Dcccralicncn;
men Hr. Pakenham rev, uden al vente længe, under-
ftsttel af sin Sccrctalr, Flaget ned, cg kastede det i
Pjalter over Forsamlingen. Dcrpaa steg ban ned cg
befalede alle tilstedeværende Englændere at fjerne sig,
hvilket disse cgsaa gjorde med ten dem medfodte Al-
vorlighed. General Canalno sendte den folgende Mor-
gen en Udfordring til Hr. Pakenham, men han mod-
rcg den ikke; cg saaledes staae Sagerne nu."

Abd-el-5tadcr stal have lidt cl stort Nederlag
ved el af Landers egneHovdinger: Tedjini, paa hvis
Gcbeet han var trcrngl ind, for at undgaac cl Sam-
mentræf med Franskmændene, som forfulgte ham.
Han stal derved have mistet over 1000 Md. foruden
Mange som bleve gjort til Fanger.

I Frankrig er paa flere Steder udbrudt Uro
ligheder. Foa Toulouse hedder det i en Telegraph-
depesche: þÿ ��F�o�l�k�e�thar opkastet Barricader, der er gjcrr
Indhug af Mililairel i Gaderne, cg Tropperne have,
ifolge ubonhorlige Befalinger, udgydt deres Medbor;
geres Blod." Z Paris havdes mange foruroligende Ryg;
rer saavel derfra som forstjellige andre Steder. Man
ville vide, at Oproret i Toulouse var fleregange bl«;
ven dæmpet, men udbrudt igjen paany. Regjenngen
stal være meget ængstelig derover cg have fra Mcnr-
pellicr afsendt en betydelig Deel Artilleri dertil, af
Frygr for at der guide sendes Oprorcrne Hjelp fra
Nabobyerne. Ogsaa i Paris har man været i Frvgr
for Uroligheder: paa een Tag havde 5 a 000 Ml.
nægter al arbeide paa Befæstningsværkerne. Flere
Regimenter have Ordre ar afmarfchere fra Paris.

Valgene i t?ngland vedblive ar falde ud til
Faveur for Tonerne, cg del allerede i den Grad, at
deres Modstandere have opgivet alt Haab. Robert
Peel staaer i Spidsen for Tcrvpartiet. Et af debe-

| tydeligste Nederlag have Ministrene lidt i Dublin,
hver det liberale Parties Candidater: O'Ccnnel ca

Aarhuus
Nyheder fra Ndlandet.

Candiotcrne havde angrebet Tyrkernes Seir,
men vare slagne tilbage med stort Tab. Benyttende
sig as denne Seler havde Tahir Pascha ladet sine
Tropper rykke fremad cg afbrænde tre af Jnsurgen.
lerne forladte Byer.

Tyrkerne have begaaet et sijændigt Forræderis
mod Insurgenlerne i AthoSbjergene. Ta man Intel
kunde udrette med Magt havde man indgaaer en
MaanedS Vaabcnstilstand, for at Insurgenlerne kunde
forebringe Sultanen deres Besvoeringer. Ved en Sam-
menkcmst var den gjensidige Sikkerhed lovet edelig.
Men la de Christne, i Tillid hertil, havde nedlagt
deres Vaabcn, vare 500 Albanesere brudte frem as
«t Baghold cg havde lagt dem i Lænker. Ang. den paa
Koranen aflagte Eed gave Tyrkerne til Svar: þÿ ��G�u�d
forlanger ikke, man flal holde sin Ged til vanlrce

Hunde!"
Fra London meldes under 14de Juli, at Oster-

ogs, Frankrigs, Storbrillaniens, Preussens, Ruslands
cg Tyrkiets Befuldmægtigede have den 13de unlerstre-
vel Convenlicnen ang. Dardanellcrne cg Bcsphcrus,
hvorved der er fastsat, at begge disse skulle være luk-
kele for alle Nationers Krigsskibe saalængc Tyrkiet be-
finder sig i Fredstilstand. Rusland har saaledes ikke
mere noget forud for de ovrige Stationer.

Aden, Englændernes Ny-Gibraltar, ved den ara-
biste Bugt, tegner til al blive en betydelig Kclonic,
der allerede tcrller 12,000 Jndb. Vil del saaledes
vedblive, da mener man, ar Alen vil cm fem Aar
være den storste cg nnuligvlis len rigeste Stad i
Llrabien.

Paa Oen Terceira har man fra 12tc til 24de
Juni havl en Række af næsten vedholdende Jordstjcrlv,
hvorved Staden Villa de Praya er bleven odclagr.
Over 500 Huse laae i Gruus.

Fra Mcxiko liaves folgcnte mærkelige Beret-
rring: þÿ ��T�e�tsynes (hedder del i New-Orleans Bul-
letin as 27te Mai) som cm England har Lyst til
at begynde Strid med dette Land , cg som cm hiint
Lands Regjermg har givet Mlnisterresidentcn Ordre til
al soge enhver Lcilighed dertil. Dette Rygte har al-
lerede i nogen Tid været udbredt, cg den 25de Mai
forefaldt der et Optrin, som giver del nogen Sand-
synlighed. Der var bleven samler Subskription til en
offentlig Diner , som man vilde give Prcosidenren i
TheatrclS store Sal. Den hele 1»on ton var inviteret,
naturligvise cgsaa det diplomatiske Ccrps. Men da
den engelske Gesandt, Hr. Pakenham, bemoerkede. ar

Redigeres og udgives 4 Gange ugentlig af Tverkrizscommisfair <21. /. Elmquist.



Pekjendtgjsrelser.
au t« tntec 10te Mai sidstafrizte anmeldte Tidrag

til Oprettelse af eu Mmdestotte for den cfdode Konge
2586 itfB 91 >u.

er endvidere anmeldt eller indkommen:
Ara Major Ingwersen i Wiuff anmeldt

med Viuff Sogn, men directe afgi-
vet til Sparekassen iVeile

þÿ �Aarhuus Kj-bstad ved Hr. Ju-
strlsraad Lleischer i Do

þÿ �Frysenborg foruden det forhen an,
meldte i Do

þÿ �Scrdye og Omegn, ved Hr. Byfo-
ged Heiberg i Do. Sparekasse . .

þÿ �Frederikshavn anmeldt ved Hr.
SandflugtScommissair Fare ....

þÿ �Jetmark Sogn ved Do
þÿ �Berzlum Herred ved Do. .

10 -
75 þÿ �- .

1 þÿ �32

56 þÿ �46 .
4 þÿ �48
5 þÿ �59

47 þÿ �15
.7ft4 »P 77

sorrige anmciurM u m

151 # 47 /J for Mols, Osterlisberg, Sonderhald, samt
Oster- og Vester-Herreder ved Hr. Justitsråd Aagaard
i Grenaa- vare anmeldte; dette berigtiges derhen: ar de
vare rndkomne til Hr. Kammerraad og Amtsforvalter
Aagaard i Ebeltoft; same ar det i Stedet for Oster- og
tester- fluide hedde: Ssnder- og Nsrre-Herreder.

Den Tanke, som for omtrent et Aar siden opstod hoS
Undertegnede, ved det meer omtalte varige Minde, at tolke
Frederik don Sjerces Fortjenester af vort elskede Fete-
laad for de sildigste Efter,lagter, -svneS meer og meer at
vakke Deeltagelse. Allerede er ved frivillige Tidrag den
ovenaavnte Eum deels anmeldt og d-els gjort frugtbrin-
aende i Jyllands forffjellige Sparekasser, og vorderomte
landsmand Tborwaldscn har lovet gratis at meddele
ists-relieffs til Len paatankre ZErestotte. Skanderborgs
vndige Slctsbakke kan paa billige -Lilkaar erholdes til-
kjobs, og saaledes er Alt forberedet. Men da det aldrig
knude falde os ind, egenmagtigen at bestemme Detaillen
af TarketS FulLbrrdelse, hverken i Henseende til Stedet
fevorpaa, eller Maaden hvorledes det stulle udfores, til-
lade vi os herved at indbyde samtlige Conlribuenter til,
Bye- og Herredsviis, ved Eommitlerede at give Mode,
cvnsdagen ben de August Rlokkcu 12 i Skander-
borg, for af os at modragc Regnstab, udvalge en Eom-
untlee til Warkets videre Fremme, saml at lage en en-
dollg Beslutning, om bet af os udseete Sted, Skander-
borg Slotsbakke, eller noget andet Sted i Jylland stal
vnelges.

»Ran tillader sig endvidere at anmode de Herrer Em-
bedsmand i Byer og Landdistrikter, som godhebsfuld have
-.-vercazet SuvscriptionslisterneS Besorgetse, at de, for
ten ril en Generalforsamlings Afholdelse bestemte Dag,
nemlig Len 51te i denne Maaned, ville tilsende mcdunder-

tognede Wulff i Nebel Molle ved Colding de Lister, der
ri endnu maatte vare afsendte, da de red Regustabets
Aflæggelse rille rare nodoendige for Indbyderne.

1 Fc-rcningen sor ommeldte O>iemeed, den 7de
Juli 1841. _

Ingwersen. Bilitb. Wulgr-
p. s. Den ved de forrige Anmeldelser fremsatte Anmod-

ning cm at forunde samme en Plads i Provind-
sens Stiftstidender, tillader man sig her at gjcn-
rage, med yderligere Bon ai dette maatte flee
uden Henstand.

Efter Begjaring af Skolelcrrer Rasmussen og Huus-
mand Christen Sorenstn, bliver det dem tilhorende Sted
i Riis Bye, Ousted Sogn, stillet til Bortsalg ved Auc-
tron, som afholdes paa Steler, Tirsdagen den Zdie Au-
gust forstkemmende, Kl. 10 Formsddag. Stedet, hvor
Bygningerne ere godt vedligeholdte, ftaaer for Hartkorn,
Ager og Eng 1 2de. 6 Skpr. 2 Flkr. 2! I Alb., Skcv-
styld 1 Alb., med et opgivet Areal af 50 Tdr. Land
aod Jord, 2 Skovparceller bevcxet med Skov i frodig
Bart, og 4 Torveffifter i Riis Torvemose. Naar Gaar-
den er solgt, bliver samme Dag ved Auction bortsolgt en
Deel Besalninz og Inventarium, saasom 2de Kjoreheste,
endeel Koer og Faar, 2le Vogne, en Ploug, en Harve,
m. m. Hvilket herved bekjendlgjores.

Woer og Nim Herreders Lonloir i Horsens, den 21de
Juli 1841.

'
Dernlh.

Mit velassoeterede Varelager er i den senere Tid ble
ven betydelig foroget ved ny Tilforsel af engelste og
tydfle Jernvare, samt Galanterie-GlaSvare, Porcellaino
og Steentoi m. m>, hvis Udsalg jeg anbefaler til meg«
billige Priser. S. Ienson.

Smukke Halsbind sor Herrer er uylig arriveret
stort Udvalg, som salges meget billig hos S. Iensbl'
paa det lille Torv.

Undertegnedes Barelager er i disse Dage bleven for«
eget med er smukt Assortiment Mousselin de lainc, saa-
vel i tårnede som blomstrede, Chally-Torklader, Mousse-
lin de laine Do., hvide 5c coul. kcrte og lange Bomuld»-
Handsker, hvide & coul. Bomulds-Ttromper, Scnnio
Becnklade-Toier, coul. Spaanplader, Straae, Tame-2a»
fler, Blomster, Parasoller, m. m- rn., som Alt salget tal
nedsatte Priser. I- P- Dreendstrup,

boende red Frederiksbroen.
Tilmed anbefales et Partie nye og moderne' Sirtzer,

figurerede » glatte Thibers, Eabole- og Lama-Thamler>
som forstkommeude Tirsdag med Ageposten arriverer her
til. I. P> Vreendstrup.

P. Storgaards Cnkes
sårdeles vel assorterede Varelager,

anbefales i Sr. cvlnss Marked . paa der store Torv <
Hr. Sabroes Gaard, narmest Hr Kjobmand Ingerslevs.

I. H. Momme,
Iuveleer, <u!d- oa Solvarbeidcr

fra Naiiders,
anbefaler sig i Sr. cvlufs Marked med et Assortiment
Guld- og Solv-Arbcide efter nyeste Smag, god Gehal«
og til de billigste Priser.

Kunitdreicr
I. (C. S'ondershaulcn

af Nanders,
invtrcrffer til Aarbrius S c. cvlufs Marked, og anbrfa-
ler sig med er velassorteret Udvalg af Alt til sir Fag
henhorendn Arbeide, samt paraplyer og parasoller i
nyeste Smag. Udsalget fleer paa scedvanligt Sted p.au
Torvet, ligeover for Hr. Gjastgiver Larsen.

Mode-Magasinet for Herrer
t?os

£). I. Salomon i Slesvig
leverer fuldstændige Uniformer for Toldofsictan???.
saasom Tjenesteuniformcr, 26 £. Gallauniformer med
crgte Gultbroderie, Hat med Krampe og EordonS, Koorde
med Portopoe 65 S. H. G.

Da Storstedelcn af de Tjenestekarle og Piger som eru
anmeldte hos mig som Tjenestesogcnde til lfie November
d. A>, for saavidt disse ere fra Landet eller fremmed«
Kjobsteeder, ventes hertil i forestaaende St. Olufsmarked,
faa vilde det vare mig kjart, om de af Byens årede
Judvaanere, som ville beare mig med at lade Folk faste
hos mig, forinden den Tid ville behage at underrette mig
derom, da de derved kunne faae Leilighed til at toge Ty
enderne i Oiesyn forinden de fcrster dem.

Aarhuus Fastecontoir, den 21Cc Juli 1841.
A. Hansen, const.

B r s d - R u g,
god og sund, faaeS billig hos I- £- Hviid.

Frist toget Randers Lax er til Salg hos I> Scknol-
dann.

En ncrstcn ny Fjelle-Bcutik anvises tilkjobs os
R. E. Lemmicli. .

Den Svmand som i fcrrige Uge laante mit
Ringmaal, for derefter at passe en Fingerring, erindres
vm at tilbagelevere mig samme. Carl Hansen«

I flere Dage har nogle Hunde gjort en Runde i min
Tofte udenfor Studsport, og forjaget mine der staaend?
Crcaturer, isccr Lam. Den, eller de, der maatte ere
disse, advares herved om, at holde dem hjemme; hvi?
ikke, lader jeg dem flyde paa Stedet.

Aarb.uuS, ten 17de Juli l>-41. P. Sabroe.

Trykt i Aarhuus Stiftsbogtrykkeri«.




