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Nicolaus flere pclste Bistopper komme for sig og
paalagde dem, under Trusel af straeng Straf, at fer-

preussiske Aviser indeholde den mcrrkvaerdige Efterretning, al Kejserinden af Rusland ligger fer Do- ' hindre de kirkelige, reformatoriste Bcstrcrbelfer fra at
den, cg al der er udbrudt alvorlige Uenigheder mellem
trcrngc ind i Polen cg strar at anmelde ethvert saaer
del preussiske cg del russiske Kabinet. þÿ Det
dant Forjog for de kejserlige Ovrigheder. Graeflþÿ
vist þÿ
hedder del i et Brev fra St. Petersborg
catholste kunne Polakkerne blive saameget de ville, men
al der i den sidste Tid har fundet en levende NcteTvdstrathclikcrne transporteres uden Barmhjertighed til
vepling Sted imellem Berlin eg St. Petersborg, i
Siberien.
hvilken der fra preussist Side stal yaere fort et Spreg,
I Nordamerika finder for Tiden en Folkevanfem man ikke havde vcnlcl stg, Efter flere i lignende
Sred, der har Liighcd med de store Folketog i
dring
Retning affattede Svar har Kejseren vel anordnet en
Tid. Det er hele Skarer af bevcrbncde
Middelalderens
Undersogelse med Hensyn til enkelte Besværinger; men
Udvandrere
fra
Fristaterne, som drage til Kystlandene
den spcrndte Stemning imellem begge Hcffcrne er veddet
ved
stille
hvilke de tage i Besiddelse. Det er
Hav,
at
den
bleven. Deraf forklarer man sig ogsaa,
prcuSi
Gebetet
alene
ikke
Oregon (som England gjor Forsiste Konge ikke havde nogen Sammenkomst med Keiat Nordamerikanerne saaledes i tusindviis
paa),
dring
feren i Warschau."
drage ind, for at ncdscette sig, men ogsaa i del sydligere
Den blodige Strid i Syrien mellem D ruserne
beliggende Ry-Californien, hvorfra de nylig med Magt
cg de Christne (Maroniterne) er endnu ikke tilende.
fordrevet de mexicanske Autoriteter. Mcrrkcligt
Fra ingen af Siderne respecleres Vaabenstilstanden, j have
at ligesom hine drage ud af de ostligere indre
er
det,
der hvert Oieblik kunde ventes igjen at forvandles til
Skaler, drage andre store Stronnne Europaeerc derind
vild Kamp. De Christne stede ti til 7000 Bid. sterrke
igjen. Man har endnu aldrig sect saamangc af disse
i cg omkring Zahle; Drusernc stede med en lignende
til de nordamerikanske Havne som iaar.
ankomme
til
odeDamaskus,
Styrke paa hiin Side af Brien
Amerika
Men
har Plads nok til ar modtage om det
lcrggende Alt i de omliggende Distrioter , hvad hidtil
var
Europas
Befolkning indtil den russiste
hele
saa
endnu var blevet staanet af Ild cg Svaer.d.
þÿ
Den
Grcrndse.
gamle General Jackson, som to
Storfyrst Konstantin gjor en uhyre Opsigt i C c nGange har vaeret Prcrsidenl i de ncrdamcrikanfl« Fristantinopel; allevegne hvor ha>r viser sig, troenger
stater, er ved Dodcn afgaaet.
Folket sig i Masser omkring ham, for al scc den mcrgtjge
I posen herster en vedvarende Gjaering blandt
Jmocralors Son med egne pine. Men hoiligcn forDen nylig udbrudte SnedkerbeHaandvcerkssvendene.
undres man over, al der aldeles ingen Pragt er al
er
bleven
af Tommere, Murere cg
efterfulgt
vaegelse
see hos ham; som oftestener han kladl i en let borgerSmedle :c. Den oprindelige Aarsag er, al man vil ,
hvid Hue paa Hovedet. I
lig Sommerdragt med
befrie nogle arresterede Kammerater, men dette har havl
til Folge, at Fængslerne ere blevne endnu mere fyldte.
hans Felge sccs altid hans Opdrager: Admiral Lutke,
Professor Grimm cg hans danste Livlaege: Hcfraad
Kongen cg Krcnprindsen af IVurtemderg have
Haurcwitz. Stcrherren visertilham alle mulige SErcsden 5te Juli vaeret i stor Livsfare. Efter at have
bcviisningcr. Da ban. vgr Audicnls, blev han fort
bivaanet en Trvppemonstring ved Ludvigsburg, bivaante
ind i Leraillel opad den store Trappe, cg da han bede endnu nogle Forseg med Gevaer-Brandraketlcr samt
sogte Flaaden, saluteredes han med Kancnstud, Nomed tipundige Brandkuglcr, hvis Bestemmelse det er,
gel, fem ellers kun stcer for Sultanen glcne.
al lrcrdc i Stedet for gloende Kugler.
Forsoget var
Ter fortaltes i Constantinopel, at de mange
man
nu
12-Punprove
stulde
faldet heldigt ud, og
Russer, som for Tiden opholde sig der i Staden,
dingerne, hvoraf een blev nedgravet i Jorden og antcrndl. Hs. M. Kongen med Krcnprindsen cg sine
havde faact Efterretning em en Seier, som General
vundet over Bjergfolkene i KauGeneraler cg Adjutanter stcde ganste ncrr ved Kuglen,
Worcnzow stal have þÿ
der sprang istedctfor at udsprede Ilden, og indhyllede
heed det þÿ
overrumplet dem
kasus. Han havde
i en meget fordcclagtig Stilling, staact dem paa Flugalle de Omkringstaaende i en tyk Slovsty af den opten, og strap lgdet cpforc russiste Forter paa Stedet.
kastede Jord. Man kan let taenke sig den almindelige
Skraek. Men til Lykke havde den sprungne Kugle kun
Ten 'russiste General Tolstci stal i IVurschau
Jord til den Side, hvor Kongen stod, medens
kastel
denne
en
Droschekudst, fordi
havde
have nedhugget
af Kuglen floi til den modsatte Side, hver
Stykkerne
at
til
Generakom
at
bcrore
saa
han
uforsigtigt,
kjort
egen Opfinder, Artillericapr. v. LinBrantkuglernes
20
der
at
i
en Gcdseicr,
lens Ann. Tillige meldes,
dauer, cg nogle Undercfficierer, blcve haardt saarcdc.
Aar har vcorct saa lam, at han ci har kunnet forlade
Fredagen den 4de Juli om Efterm. ankom de unge
sin Lcrnestcl, nu er fort til Citadellet i Warschau,
til Stockholm. Efter at voerc gaaede
Skandinaver
udbredte
at
en
Gouvernante
fordi
havde 'angivet,han
i
Land
opstillede de sig i Rcekker
paa
Ideer.
Ridderholmen,
ccmmnnistifle cg statsfarlige

hvortil han havde fattet

hed.

en

Eopnlrrede. I Kjobenhavn den I2te Juli:
HoiesteretSadoocat Buntzen og Frokea Nissen. Den
letde: Kjvdmanb Ph. Philipsen og Jfr. Henriette
P e i n e.
Ved Tallotteriets 1451 Trcrkning i Alton a udkcint
\o. 44. 27. 64. SS. SI.
Aarhuus, den l7de Juli. I SondagS havde
Kunstv. ridernes Cirru« et saa starkt Lillvd as Mennester , at en stor Deel nuatte vende om iglen; ogsaa de
lo folqende Forestillinger ere givne for midt Hun«.
Jgaar
Aftes blev ben smukke og boglige Rylterste, Jtr. L h tresia Gautier, ved sin Jndtrad-lse hilset med en
levende Bifaidsjudel. og samme Asien fremkaldtes ikke
Farre end Lre af Selstabets Medlemmer, nemlig tHrr.
P'etro Bono, A lerander og Carl Gautier.
Jmorgen (Fredag) Aften gives, til Benefice tor Hr.
Carl Gautier, en brillant Forestilling, indeholdende
bl.
þÿ S5eneraf M az e p p a", . hvori 10 Herrer og 2
Damer deettage, og Hovedrollen UdsvreS af Hr. Aleran-

overordentlig Kjcrrlig(S. Bl.)

þÿ
Man taler om

flere skandinaviske Forlovelser,
der flulle have »irret den ncrrmeste Folge af det nor- |
En af vore driftigste Haanldiste Studentermede. þÿ
vtrrkere har havt det Uheld, at styrte med sin Hest paa
Cut kort
en Lvsttour cg komme farligt til Skade. þÿ
Tid vil en ny Novelle af Fors. til en Hverdagshistorie
udkomme.
þÿ
Udsigterne til

()

Anlcrget af en Jernbane til
Klampenborg have, som vi formodede, bragt VandEuur-Ansialtcns Actier lidt i Veiret, og de erc gaacde
op til 5fi. Terimcd florere Tivolis Acticr; de tre
udstedte fer 34, og staae i 4?, cg hvis vi ikke stulde
faae et foert ugunstigt Efteraar, ville de upaatvivleligt
gaae endnu hoiere. Rceskilde Jernbane-Actier staae
i i>4 þÿ
95, cg der er temmelig Sandsynlighed for, at
d« ville gaae op, naar Aoiietegningen til Banens
Fcrlcrngelfe til Eorsoer reusserer, og dertil stal der
vare god Udsigt.
(L.-F. Av.)
þÿ
Mathem alikeren Eand. pclyt. A. Steen forsvarede i deverdags fin for Magistergraden strevne
TiSpuialS med latinske tliescs. Te ord. Opponenter
vare Prof. NamuS og Olufsen. Sif Sludilcriet oppe- .
nercde flet Ingen.
(B. Tt.)
þÿ
De to Lundlfle Tampbaadc þÿ Emma"
cg þÿ William", der i ForgaarS ankom hertil, ere meget smukke
cg nydeligt byggede, cg have viist sig som sortraffelige
Seilere. Te begynde i Morgen deres Fart paa KlamHA. Av.)
penborg.

«.

der Gautier.

Med

Juli I8lz.
þÿ
»3 Fredags Morges Kl. 4
hersra et Antal af
cen Dtf. bO Kallundborgere med Dampskibet þÿ Christian
kende" til Nyborg, etter at man iforveien havde meldt
Ankomsten dertil. Efter at have doiet en 2 til Z Timere
start Negn, ankom vi Kl. l0 til Ryborg, hvor vi mottoges
Med den overordentligste Forekommenhed og Gjastfrihed.
En talrig Mennestemasie hilste os med Hurraraab, og
Byens Borgermusikkorps med klingende Spil, medens
der saluteredes fra Havnen.
Efter Landstigningen ledsagetes vi til Gjcrstqiver Scbalburg, hvor Byens Borgemester, Hr. Cancelliraad B'crfreund, bod os velkommen,
og tilbod sig at rise os omkring i Byen. Eller Frokosten
begave vi os altsaa, med Borgemesteren i Spidsen, forst
til Kirken, hvor en blind Organist modtog os med Orgellift

musik; derfra til Raadhufet, Bolden, Toihlttet, ArbeidsEfter Tahle s'liule, hvori Byens Honoratiores
og Borgerrepralentanter toge Deel, og hvor utallige
Skaaler udbragtes og Nyborgerne indbodes til at besoge
Kallundborg, stege vi tilvogns, for at belee B- rns smulte
nirmeste Omegn, idet Borgere og Embedsmand havde
kappedes om ot levere deres Egvipaqer dertil. Touren
endtes med et Bal i þÿ Christianslund". Kl. 4ncrste Morgen gik Tilbagerejsen for sig. idet Nyborgerne vg Kallunbborgerne tog? den hjerteligst« Alsted fra hrerandre, og stiltes
under gjensid'ge, lange vedholdende Hurraraab." (Mb.)
Landejendoms Salg. Proprietair Levring har i
disse Dage solgt Gommel- Mol le, Kjars- Molle,

Befordringer og Afgang. Under Sd« ds. har Hs.
Maj. allernaadigst bestikket 2den resid. Earellan veb Holniens Menighed, Licevt. theol. E- Kolt Hoff, til resid.
CapeUan ved Helliageist.s M. i Kjoberhavii; og Sogne-

prast for Thuooe Menighed, I. Sevel, til Sogneprast
.for Lkorup og Tvilum Menigheder i Aarhuus Stift.
Dodafal?. Torvemester Soborg, Tobaksfp. Prcis
<34 Aar), Arel Ibsen, Elisabeth Stjrrnudd laf Kraft i
Lungen), Elara Marr, Emilie Sandberg, William Moesboll
Aar), Ludvig Emil Holstein <Cand theol. H.
W. v. Holstein? Sons; Alle iKhvn. Elina Meinertz paa
Tragoe. Overkrigseommissair Fosbach i Holbek. Ricoline Madsen f Norbech (ei9 Aar) i Nvkjob ng paa Falster.
Jkr. Johanne Ancher i Ostvfte Piastegard. Gjastgirer
Budedch i Bogense. Skomagermester Cchii'tz i Beile.
Kbm. Niels Zorgeusen, N. C. Nobel (44 Aar), Begge i
Horsens.

:c.i

Salelinagersvenb Jesperseii, Lomand Cbr. Andersen.

»

I n d s c v f.
At Gjastfrihed horer til de almindelige Tyder hos ten
danste Mand, ril kun den »agte, som er fremmed for
Folkels Aand; men, »aar denne Dyd udoves saa »korde-

saa

forekommende Belvillie,
os tildeel
som
.
som Kallundborgs Jndvaanere aflagde

holdent,

med

ligt B.niieund

ben blev

saa hjeite-

med
veb det

i

Besog,

Nyborg ten
Ilte Juli,
plader og opliver ben Hjertet, da bestyrker
den det danste Brodersind, og da fortjener ten fortrinligt
at fremhaves. Modtager derfor, I NnborpS brave Indvaanere. modtager vor hjertelige Lak for Eders venlig«
og festlige Belkomst. der maalte dobbelt glade os, fordi
vi ved en tidligere Lystlour havde savnet Nogel af den
forekommende Belvillie, der opliver Sindet paa en fremmed Kyst.
Ja. brave Nyborger«! medtager denne vor
Lak. rg med den Tilsigelsen af vort Benstab, og Forsikkringen om, at ville I engang glade os m-b et Gjcnbesog, da stal den gode Billie ei staae tilbage for Eders,
da

om end Evnen

Anstalten jc

Aalbora Beirmolle og Kjarholms Beirmolle
til Proprietair Ingstrup paa Orbekgaard pr. Grenaa
for 70,000 Abd., og igjen aftjobt Hr Ingstrup Lrdekgaard med underliggende Molle, Huse og B> fatning
for 50,000 Rbd.
(Aalb. Av.)

f c n & c.

Fru Pralo ius, Froken Bolqua tz, Jomfr. Dmundsen, Pastor Berg, Jfr. Ebeliug, Stud.
med. Engelstev,
Skibsbygger Chiisteniiii. Kbm. Philipsen, Jfr. Wesenkerz.
Styrma >d Wesenderg.
ilTcb Dampsk. þÿ Christian
VIII" til Rallunbborg :
Snedkermester I. Schpllerup, Madame Tonnerberg,
Md. A. Pallesen, Discipel F. van DeurS, Md. Seemann,

Af rt Brev fra Kallundborg.
Ten

ei

Dampskibet þÿ L.ovcn"til Riel

inaa

indramme Eder Prisen.
Flere Kallun dborgere.

Pekjendtg,jorclscr.

At Narisnal-Festen, i Anledning af højsalig Kong
Frederik den ©jettes ved Skanderborg opføi te Mindestortes Afsløring og højtidelige Indvielse, vil tage

Fire" dennes, om Forbeklendegjøres herved, lier bestemt ar aal'iies med e>,

sin Begyndelse Torsdagen
middagen Klokken

den

10 |lct,

gct'om ogsaa, at Festen
Jndlediiingsmnsik udført af blecsende Jnstilimenrer,
componerer af Tomponisteu Hr. Secrerair Ha ttniawii; ac derneest en ©a»g, forfatter af Digteren Hr.
H. £. Andersen, a> den kjøhenhavnjke StndenterSangforening med Accompagncmeiit, componerer af
Secrerair Hartmann, under hans Anførsel ndfores; ar naar denne er e»dr, Mindestorrens Afsløring
udføres, og Salnr af Skyrs, faafnarc den forevigede
Konges Buste bliver rilfyne, vil paafølge; ar i.aar
denne er endt, Biltoppen over Aarhuus Skift, ttoet«r i i, rul. Brammer, vil udføre Minderalen og Monumentets Jndvielje; ar derefter e» Sang hvortil
de afHr. lLcarsraad I » g ema n n forfarcede Juditrifrer paa Monumenter afgive Tepren, sar , Musik af
Secrerair Harrmaiin, under hans Anførsel af Sang.
foreningen >g med Accompagnrmenc af blottende j«.
stillmenter, vil blive udført; og ar den egentlige Mindefest vil sintres med ar Sangiorcningen afiynger e»
af en unavngiven >ydjP Bonde i "Anledning af denne
Fest forfatter Sang.
Denne Bekjendrgjørelse bedes alle Redactenrer af

offentlige Tidender om godhedsfnld ar forunde plads

i

sammes

Tidender.
Tomireen for højsalig Kong Frederik den 6res

Mindestørres tvprerreli'e.

Skanderborg, den >6de Juli >84?.
Rosenberg. Wulff. þÿIn vrrsrn.
With. Blickif. ldt.

