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Nyheder fra Ndlandct.
Som det syne« vil det serviske Spergsmaal nu

troede ind i et nvt Stadium, da det lader til, at de
tre Stormagter: Lsterrig, Frankrig cg England rille
> denne Henseende flulle sig til Ruslands Politik,
hvervet Porten« Stilling vafentligt forandre« , idet
len saalede« ikke kommer til at give efter fer en en-
telt Magt« Fordring, men for te forenede Stormag-
ters Forestillinger, cg saalede« endnu en Til vil
kunne friste en stigelig Existence.

Den cslind iste Fvrste Srindiah Rao er ted i
en Alder af nogle cg lyve Aar, uden Efterkommere,
cg da den driltiste Regjering bar Lvcrheiheden cver
lun« Xige, der ved sin Sterrelse cg sine Intkcmster
indlager len anden Rang blandt te indiste Fyrsten-
lemmer, saa har ten tilladt ten Asdede« ILaarig«
Ent« al atcplere en Sen, cg hende« Valg er falden
paa en OaarS Dreng, ter nu as Ravn stal fere
Herretemmet.

Fra Havti erfares, at Z-eyer kunde ikke lan-
gere staae sig mct Jnsurgenlerne cg befandt sig i
Bcgr«d med at capiluter«, isarteleshed la han« Trcp-
h" S1' > ccmpagnlvii« cver til Jnsurgent-rne.

I Newyort er cpstaaet en Prophet (»et Navn
Miller), som pratiker cm, at Verden stal fcrgaae
luden AprilmaanedS Udleb. I Tusindvii« stokke«
Almuen cm ham, cg Mangfoldige, ifcrr Fruentim-
mer, ere blevne forrykte i Hovedet deraf, serlge Alt
livad te ne, og lede ester Propheten, for al berede
sig til ten screstaaende Dommedag.

Dronningen as England befandt sig nylig saauxass l g, al man en heel Rat og Dag ventede hvert
Lieblik hende« Nedkomst. þÿ ��D�e�ter saalede« at for-
vente þÿ �hedder det þÿ �at ter ikke vil gaae mange
Dage hen, inden Ht«. Maj. ff jernfer sine troe lin«
tersaalter en Print« eller Print se«sc."

3 London gribe Armod cg edelaggente Febre
blandt te lavere Folkeklasser frygteligt om sig. Man
har allerede hele Gader, hvcri det mylrer af Syge,
cg man bar maatte! afsparr« dem, for at forebygge '
tntet« Udbredelse. Fra Prcvindserne vantre hele
Skarer af Betlere ind i Hovedstaten cg strige cm
Bred. Alle Hospitaler cg Fattighuse »re overfyldte,
cg man har seer sig nodsaget til at indgvartere Bet-
lerne i Telehusene.

F-yrst Lnientopclst Pia (l af Mir-MirSki, ter he-
rer til en af Polen« altste cg atleste Familier,som nedstammer fra Plastene« kongelige Slagt, er i
denne Tid, ester at vare gaaet over fra den rcmerst-
katholste til ten graste Religion, bleven fuldkommen
omnesteret as Keiser, n, eg har udstedt en Opfordring
til sine Landsmand i Frankrig, hvem han tilraader
al g>ere del samme. Henved GO navngivne, af te
for Titen i Pari« levende emigrerede Polakker, have i

af Lverkrig«commi«sair A. f. Elmquist.

denne Anledning holdt en Sammenkomst, hvorved te
bleve enige om, saavel i dere« eget som r deres Lands-
mands Navn at udstede et Document, hvcri te er-
klare det af Fyrst Mireki gjort« Skridt for el þÿ ��H�e�r�-
forraden imod Gud cg ten polfle Nation."

I det ungarske Districl SraboicS havde Folket
nylig, midt under Cortesforfamlingen, trangt ind i
denne, cg under Raabet: þÿ ��L�e�v�eFriheden! V» betale
ingen Skat!" tvunget Prasidenten til at bekjendt-
gjere Cemitcebcstutningen, ter led paa: Fcrkastelse
af Skattespergsmaalet.

Fra Pari« melde«: þÿ ��O�p�p�o�s�i�t�i�o�n�e�nlider det ene
Nederlag efter det andel, cg de ministerielle Blade
triuinphere. Thi er« fjerner sig meer og mere fra
Otillon - Barrot cg tilnarmer sig Ministeriet." þÿ �
Grev Ribbing, Een af de Medskyldige i Gustav
ten Tredies Mord, er ded i Paris i meget kummer-
lige Omstantigheter.

De preussiske Stander i Posen have, som
Felge af Kongens bekjendte Svar, efter en affattet
kraftig Protest, forladt Staden cg ere reiste hjem, Enhver
til Sit. Preussen staffer sig nu en Marine: en Cor-
velte paa 14 Kanoner staaer paa Stabelen, og Kcn-
gen har befalet, at ler usorlevet stal paabegynle«
endnu to Korvetter cg tre Fregatter.

Rundtomkring i Tydskland begynder der iaar
igjen at husere store Ildebrande: i den preuSsiste By
Andcsleben er ten Lite Mart« asbrandt 175 Byg-
ninger; cg i Kapuvar, en esterrigst By, ere over 200
Bygninger fcrlarete af Luerne.

I Sverrig gjer det megen Opsigt, at Ecm-
mandanten paa Varhclms Fastning, Major Aker-
stein, er formedelst egenraakig cg tyrannist Behand-
Ung af ,n Fange (som han havde ladet give 100
Slag Tamp samt hensatte 28 Tegn i el merkr
Fangehul) bleven afsat fra sir Embede.

/ »r d r c l a n d c t.
Lijo1»cn1>llv», ten l-de April. H«. Maj. Kcn-

gen har allern. befalet, al den kgl. Livgarde til Hest
cg ten samme annekterede Garde - Husar - Divisicn i
Fremtiden under Eet stulle benavnc« þÿ ��d�e�nkongelige
Garde til Hest."
þÿ �Paa allerundert. Indstilling, fra det tonzl.

Academi for de stjenne Kunster, har Hs. Maj. end-
videre forundt Landstabsmaleren Rrhde, Pertrait-
maleren Gertner cg Conchyliestjareren Petersen
hver el Rejsestipendium paa GOO »F. (Dgn.)þÿ �Jgaar var den sinere Deel as Stadens musi-
kalste Verden i en sardele« Bevagelse, thi ten ver-
tensberemte Violinist Ernst gav sin ferfile Concert.
Tel maa flrive« paa de meget heie Entrepriser«
Regning at Hostheatret »tke var fuldt, da de sieste
Loger i 1ste Etage vare tomme; men Kunstneren
henrev sit Publicum til Begeistring, cg man var al-

Stifts -Tidende.



NarsiunS den 21de April. Ved den i Onsdags
givne Forestilling har Hr. Skuespildirecteur Mul ler s, et
sig notsaget til at (lutte for dennegang. da han, ifolge
tidligere Forpligtigelse, allerede igaac maatte begive sig
med Selskabet til Rander«, hvor der gives for,te Fore-
stilling i Aften. Hr. Pr insti au er formedelst Sygdom
bleven her tilbage. þÿ �De mangfoldige Beviser paa An-
vist og Vclvilli«, Selskabets Medlemmer have modtaget
under deres Ophold her i Byen, udtalte tydeligt nvkOn-
sket om, at vi maatte have beholdt dem her noget langere;
men da dette nu ikke kunde lade sig qjore, ville vi haabe,
at Selskabet i Septbr. Maaned, naar det. ester Lofte,
atter besoger os, maa veer« udrustet med ligesaa mange
gode Krafter. som det »u er i Besiddelse af. og det vil
da kunne vare sikker paa den bedste Modtagelse.
þÿ �Det kan ikke neegteS, at »or By i musikalsk Hen-

seende lader endeel tilbage at onske, idet Musiklandsen
her vel har grebet Enkelte, men ikke gjort sig gjaldende
i Almindelighed. Denne Mangel sogte man for nogle
faa Aar siden at bode paa ved Oprettelsen af en Sangfor-
enuig; men uagtet denne gav et meget haderligt Udbytte,
gik ten bog kun altfor snart overstyr igjen. 2 denne Lid
har her nu atter constitueret sig en Sangforening, hvoraf
endeel Medlemmer forene Kyndighed med Interesse for
Sagen. Hvad der imidlertid meest er til Hinder for, at
en saadan Forening kan trives ret tilgavns, maa vel ikke
saameqet soges i Mangel paa naturlig« Anlerg, som i
Sjeldenheden af e» grundig musikalsk Dannelse; det kan
derfor vist ansees for en heldig Ide« af Hr. Musikloerer
tZIausfen, at han har isinde at oprette en Synge-
skole her i Staden, saaoel til yderligere Veiledning for
de Born, som nyde Sangundervisning i Skolerne, som
ogsaa for dem, derhidtilingenUnderviisninghave nydt heri.
En grundig Vejledning i det Væsentligste af ben alminde-
lige Musiklare vil voere til overordentlig Nytte fer Bor-
vene, hvis de senere stulle lare et eller andet Jnstru-
ment. Syngeskolen ventes at kunne tag« sin Begyndelse
allerede forst i noestk. Maaned.

Veilende.
Med Dampskibet fra ?lnrk»u» til Kallundborg:

Kammerherre Baron Brettvn med Frue. 5 Born,
Froken killienskjold, 2 Domcstiquer og Eqvipage, Avls-
suldmagtig Paulsen, Gjastgiver Kirkerup, Hr. A. Her-
skind, Froken A. Steenstrup, Borgerreprorsentant Naale-
mager Lehmann, Prokurator RepSdoiss, Joldforvalter
bund, Student Schierbeck, Kjobmanb I. Christiansen,
Spediteur H. Hansen, Eand. chirurg. « med. Mikisch,
Iustitsraad Herredsfoged Rcsenstand, Fru lindall med
Datter, Cand. pharm. Schiost, Eantelliraad By- og Her-
ridefoged Horn, Hr. I. Krieger.

Forlangt Indrykkelse.
Og naar nu Mindestokten for Frederik Vl er foerdig,

hvad er saa fcrrdigt s Hvormanqe Hanefjed er man laa
kommen videres þÿ �Saa har man atter grundlagt et For
gangelighcdens Vorrk, som »eppe staaer der, for det de-
gynder at forfalde; saa har »ia» patrificeret Kjarlighe-
den, istedetfor at lede den gjennem bandet som en frugt-
bargjorend« Ctrom. Vi ville have en Stolte mere i
Landet; det er Alt. Beklageligt maa det vel kaldes, at
de vårdige og anseete Mand, som have opbudt Alt, for
at bevcrge o« Andre til al gjore Lidens Monument- Ma-
nie vor Hovljeneste, ikke have ladet sig afholde derfra
ved de misbilligende Roster, som, strar fra Begyndelsen,
lode sig hore om denne bereS Jdrert. Vil man hcrdre
en Fyrste efter hans Dod, saa stal man hadre ham i
hans Aand ; men en Konge, som Frederik VI, der ingen
and«,, ZErqjerrighed havde, end broderligen at tele en
ond Lids iinagtighedcr med sit Folk og faderligcn at
lindre dem, hvad stal han med denne ZErestoltes Han
var selv en lev- »de Steen, og man maa vel til-
raabe dem, der have sat Alt i Bev.rgelse, for at faae
denne dode Steenmasse reist iveiret til ha»S ?Ere : Bor-
der I ogsaa levende Stene, vpbygte til at vorde et aan-
de ligt Huns, tit et helligt Prast.dom, at frembåre aan,
delig« Oste«! þÿ �Med te Lusinder, disse kode Stene
have kostet og endnu rille koste, kunde der vare grundet
et Bark, hvis Velsignelser, som levende Bakke, vilde
have udgydt sig j Evighedens Stromme, naar denne
Slotte forlangst er hensmuldret. Man maa rare meget
augest for, at en Fyrste intet Eftermåle stal faae, »aar
man, saasnarl hans Aand er gaaet heden, sogcr at for-
stene det ; ved Frederik VI er benne Frvgt overstadig.

Da imidlertid delle Steenarbeide oiensynligen ikke er
fremmet med ten Redebcnhed, hrorpaa man havde troet
at kunne gjore Regning, og da et Bark, som havde vor-
ret i den asdod« Konges Aand, aldrig havde v Ilet savne
ten Lyst, fem behoredes, for at driv« det, saa er det at

! haabe, at hvad vi nu ville navne og anbefale som '

et
Saadant maa faae þÿ �ikke en Efterstat fra Slotsbanke«
monumentet, men en fuld Host trindtom i Danmark.
Barket er: En Undervisningsanstalt for vorue
Bonberkarle. Lil at oprette en Saadan er udstadt
et JndbydelseSforflag af den haderligst bekjendte Skole-
larer i Benslov (ved Slagelse), Hr. Sorensen.

Naar den Skole, som han har paatankt, vorder stif-
tet þÿ �og vi kunne intet Oieblik omtvivle. at den jo vil
vorde det þÿ �saa stulle vi snart faae at see, hvad For-
stjel der er paa et lerende Huns og en dod Steen, som
ovenikjobet stal have Mine af at bevare en god KongeS
Minde, medens ben ei engang kan holde sammen paa
sine egn« Brokker!

Pck.jcndtUorclser.
Tirsdagen den 25de April forstkommende, om Formid-

dagen Kl. 8, afholdes paa Stadens Raadhuus en Ses-
sion. for al completlere te hervarende borgerlige milt-
taire Korpser. hvortil indkaldes alle de, der siden sidste
Session enten ere ankomne hertil Byen, eller nu ere
komne i en saadan Stilling, som forpligte dem til at ind-
tråde under Stadens Borqervadning; hvilket herved be-
kjendtgjores til Efterretning og Iagttagelse for samtlige
Vedkommende, med Lilfoiente: at saavel Husbonden som
Lyendet ril blive anseet i Overeensstemmelse med An-
ordningerne i Utedlivelsestilfalte.

Aarhuus, den I2te April 1843. U?agistraten.
(ister Begjaring af Politiassistent Procuralor Niel-

sen, «om Mandatarius svr Vedkommende, afholtes den
28de April forstkommende, om Formiddagen Kl. ll, paa
Raadstuen, offentlig Auctivn over :

En Panteodligatioii, udstedt afKjobmand M. Jsaach-sen under Ivde Juli 1835 til E. S a m ter i Ham-
borg for 6500 Rbd. r. S , hvorfor er givet 2den
Prioritet i Debitors eiende Gaard 35 185 paa Slots-
gaden i Randers med Inventarium,

hvilken Obligation, efter at vare kreditor cederet, igjen
er bleren hypolhiserct, og nu, formedelst mislig Betaling,
stal realisires.

konditionerne kunne forinden erfares hos Rcqvirevten,
der og foreviser Obligationen.

Aarhuus, den 27de Marts 1843. Fleischer.
Lorsdaaen den 27be dennes, Formiddag Kl. IV, bil-

ver efter Begjaring af Vedkommende, holdt offentlig
Auctivn l Gaarbeier Buchs forrige Gaard i Aarslev
over Juk-, Udboe og Besatning, bestaaende af Stole,
Borde, Skabe, Kakkelovne, Sengeklader, Kjokken- og Bryg-
qerredstaber Vogne, deriblandt en Posteogn med 3 Age-
stole, Plov, Harre, Keer, Heste, Faar og Sviin. Ende-
lig over endeel Rug, Bvg og Azrter.

Lysthavende indbydes.
Hasle elc. Herrcdsconloir den 15de April 1843.

Seidelin.
Mandagen den 8de Mai forstkommende, om Formid-

dagen Kl. ll, bliver den Kjobmand R. H.StegmannS
Fallilboe tilhorende Anpart, nemlig Deel, af Pakhu-
set .32 15 t'itra I« ved Aaen heri Byen, tilligemed den
deri indrettede Korn Lorrcorn, stillet til Bortsalg reden
eneste Auction, der afholdes paa Horsens Raadstne.

Bemeldte PakhuuS er i Brandkassen forsikkret for
1 1 70 Rbd. Eolv, og destaaer af en Bygning paa 13 Fag

2 Etage Egebindingevark med tilliggende GaardspiadS og
Have. þÿ �Hvilket herved bekjcnttgjores.

Horsen« ten >8de April >843. R«der.

Zfolge Rcqvisition af Opblitscommissairerne i Kjob-
mand Knud Monbergs Boe, bliver det bemeldte Boe
tilhorende og ved Aaen heri Byen beliggende PakhuuS
.32 22b, stillet til Bortsalg ved en ny Auction, der af-
holdes paa Horsens Aaadstue Mandagen den 8de Mai
forstkommende om Formiddagen Kl. II. Bemeldte Pak-
Hulls, hvis nedeiste Etage fortiden er bortleiet til Lold-
dodpakhuuS, bestaaer af en Bygning paa S Fag. 2 Eta-
ger, deels at Grundmuur og deels af EqcbindingSsvark,
assureret i Brandkassen for 108(1 Rbd. Solv.

Hvilf.t h.rveo dekjeildtgjoreS til Eflerrctning for Lyst-
havende.

Hot"'ens den I8de April 1843. R ceder.

Ifolge Vedkommendes Rcqvisition bliver det Huns
med Jord paa Aagaard Mark i Starup C egn, som Jeppe
Pedersen ifolge Kjodeeontract besidder, absolut bor
solgt ved een eneste Auction, som holtes i selve Stedet
Mandagen den lste Mai nastkommende, cm Eftermidda-
gen Kl. 2. Ejendommen kan strar tiltrådes.

HcrredSconlviret i Holding, den 4de April 1843.
(Hreiil'oll, eoiist.




