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Nvheder fra Udlandet.
I den ostindiske Provinds Pendschah raser

ser Tiden Chcleraen i en frvgtelig Grad. I Hovedstaden
Lahcre bortrykkes daglig deraf Menneflcr i huntrcd-
viiS.

Ten Carlos og hans Gemalinde have nu af den
franske Regjcring erholdt RcisepaSser til Rem, hver
de dave forpligtet sig til at tage deres fremtidige
Ophold.

Dronningen as England sigeS at ville lande i
Antwerpen cg verfe inccgnito gjcnncm Belgien til
Rhinfloltet Stclwnfcls, hver Kongen af Preussen al-
lerede venter paa hendes Ankomst. Hun har udnrrvnt
Kongen af Holland til Feltmarschal i den briltiste
Armce.

Som Folge af uophorligc Regnstvl ere alle Flc-
dcrne i Gallicien stegne til en hidtil ukjcndt Hoidc
cg have, idel de udgjode sig i ucvcrsceltge Strækninger
over deres Bredder, anrettet de frygteligste Odclæggclftr.
Intet var istand til at modstaae det vilde Element:
Huse sank, underminerede af Vandet; de fasteste Broer
l'lcve bortflyllede; hele Landsbyer odclagdcs; cg selv
mange Menneflrliv gik tabte.

I 'vordeaux har der den 29de f. M. været et
Fclkcoplob, foranlediget afat den Holland ste og den neapc-
litanffe Ecnsul ikke havde decllagct i den almindelige
Illumination i Anledning afJulisestcn. Pobelcn ned-
rev deres Vaabcn cg Flag, kastede disse ud i Soen,
sioge Vinduerne ind i deres Huse, osv. I Rcnncs
har der været Slagsmaal imellem de to der i Skaden

garnisonerende Regimenter, cl Infanteri- og et Artil-
lcriregimcnt. Det gik saa blodigt til, at Jndvaanerne
maatte i lo Tage holde sig inde i deres Huse.

I Frankrig er gjort den moerkv. Opfindelse, at hamre
hvidt gjennemsigligt Glas r kold Tilstand. Ter er ud-
stillet Prover af denne interessante Opfindelse. Glas-
set er fuldkommen hvidt, saa gjennemsigligt som Ehry-
stal. Del kan rulles, valses og hamres, ganfle som et
Metal. Man har cgfaa begyndt at anvende Glas til
Zagbcdækning istedclfor Tagstecn.

Fra det preussiske meldes, at da den for Ma-
jcstoetsforbrydelst anklagede Fabrikcicr Schloffel, ester at
være losladt af sin Arrest, ankom til sit Hjem i Hirsch-
bcrg, modtoges han af mange hundrede Menneflcr med
Fakkeltog cg ZErcsporte.

Keiscre« af Rusland har nylig ved Kronstad!
holdt Menstring over forste og tredie Division af den
osterfeifle Flaade , 45 Seilerc stærk, hvoriblandt 17
Linicflibe cg 15 Fregatter.

Kongen af Svrrrig cg ITsrge afreiser den
21de August fra Stockholm til Gcthenbcrg, for der-
fra med Tampflibet at begive sig til Christiania, hvor
han i hoistegen Person agter al oploft del nu forsam-
lede Slcrthing.

Fædrelandet.
Rjobenhavn, den 9dc August.

þÿ �Den sorgeligc Efterretning dr indtruffen hertil,
at Gehcime- Statsminister Grev Ranlzau-Breiten-
burg er ved Todcn afgaael. (Brlg. Td.)
þÿ �I Torsdags fandt den asdode Grev Blucher-

AltonaiS hoitidclige Liigbegængelft Sted i Altcna.
Blandt Liigfolget befandt sig en Deputation af det
hamborgfle Senat cg hele del diplcmatifle Corps der-
steds. I Kirken paraderede Bcrgergardcn, cg Kisten
bares af Haandværks-Laugene. (S. Bl.)
þÿ �Ved Altonas Overpræsident, den gamle pcpu-

laire Grev Blucher- Alton as Dod er en stor Sine-
cure bleven ledig, som maaflce rettest burde inddrages,
men, hvis telte ikke flccr, kunde være en passende Re-
traite for en cg anden hoi tydfl Embedsmand, scm
paa Grund af sine pclitifle Anskuelser ikke er vel flik-
kel til umiddelbar Tecltagclse i Rcgjcringen. (Fdl.)
þÿ �Fer Lands-Over- samt Hof- og Stadsretten svæ-

ver for Tidcu en Justitssag, hvori der er Sporgsmaal
om en Forbrydelse, der hertillands horer til Sjcldcnhe-
dcrne, nemlig Fadcrmord. Under Sagen, der er
indanket fra Kronborg Birkething, sigtes den noget over
13 Aar gamle Arrestant, Jens Corneliussen, for
med en Ore al have drerbt sin Fader, da Denne havde
mishandlet Drengens Moder, der ligeledes er actione-
ret for at have forledt sin Son lll den af ham be-
gaaede Forbrydelse. Ved Underrettens Dom er Fader-
morderen tomt til 12 Aars Forbcdringshuusstraf, cg
Moderen, der ikke er funden tilstrækkelig cverbeviist, an-
ftct med 2 Aars Forbedringshuusarbeide. (Fædrl.4
þÿ �Under 25de Juli har Directicnen for Univ.

cg de lærde Skoler udgivet i Trykken den efter Hs.
M. Kongens Befaling affattede proviscrifle Plan for
den ved atlerh. Resol. bestemte udvidede Underviisning
i Mctrcpclitauflrlen, Odense Cathcdralflole og Kolding
lærde Skole. Ved disse udvidede lærde Skoler indde-
lcS Underv. i syv Etasser, af hvilke den sjette eller
næstoverste er toaarig, cg alle de ovrige eetaarigc, saa
ar er fuldstændigt Skolecursus er beregnet paa otte Aar.

þÿ �En i Criminal- cg Politiretten sidste Loverdag
paadomt Sag er ikke uden Interesse for de Hand-
lcnde, sorsaavidt del nemlig af Dommen kan udledes,
at del maa være tilladt al udscelge sine Varer under
en anden Ferm end den oprindelige, cg at det ci
heller er utilladeligt at give saadanne Varer Navn af
Lægemidler. Urtekræmmer H. C. Ibsen her af
Staden var nemlig sagsogt i Anledning af el for-
meenlligt uberettiget Udsalg af Bryslsirup, men fri-
fandtes for det Offentliges Tiltale, fordi denne Sirup,
cfrcr hvad der var cplvst under Sagen, maatte anta-

ges kun al bcstaae af oploft Candissukkcr, uden nogen-
scmhclst Tilsætning. (Aftcnbl.7
þÿ �Der tales nu cm, at del af Agent Carsten-

sen intenderede Binler-Zivcli flat anlægges der, hvor



CIvHii Finsen
Etter Begjocring af Procurator Jensen heri Byen,

grundet paa Forlig, bliver den afdode Peder Hansens
Bo tilhvrende Gaard i Linaae, med tilliggende Eiendomme
og Jordernes Afgrode af Sad og Fodring samt Torv,
opraabt til Bortsalg ved en eneste Auction. som afholdes
paa Gaarden Onsdagen den 20de August forftkomm.nde,
Kl. >1 Formidtag.

Konditionerne, hvorefter en betydelig Deel af Kjobe-
fnmmen kan blive indestaaende i Ejendommen, ere for-
inden til Eftersyn hoS R-qoircnten.

Skanderborg, den 2den August 1845.
Dlicl seldt.

Paa Auctionen den 16te dennes ved Slotskirken heri
Byen bliver endvidere bortsolgt en Deel Planker as uden-
lantske Traaner, hvoraf nogle sårdeles tjenlige til Meu-
belarbeide, endeel Gullants Sandsteen, fortrinlig bruge-
lige for Snedkere til saakaldede Skuurstene, 12 dobbelte
og 3 enkelte med Lcrrred betrukne Nodepulte, et Parti
brugte Som, et Qvantum Blitstjerner og et Partis Tom-
me lange Knappenaale. samt endelig ogfaa en bredsporet
holsteens? Vogn med Kurvefadning og 2de Agestole, ogsaa
tjenl'g til Fragtvogn, og en saakaldet Toctorstoel.

Standerborg, den 9de August 1845.
Dlichseldr

Ai/e Disciple,
der, foruden de allerede indmeldte, maatte onskes
optagne i den lærde Skole i Horsens til
næste Skoleaar, bedes, jo pir, jo hellere, anmeldte
for Underskrevne, med Angivelse af head de have
læst, ligesom ogsaa af deres Alder, og om de ere
vaccinerede.

Horsens, den Ode Aug. 1845. li- Storm.

Frederik den Sjelle,
Capitain P. M. Hess,

afgaacr bver Onsdag Eftermiddag- Kl. 6 fra Kjo-benhavn og hver Torsdag Eftermiddag Kl. 0 fra
Aarhuus, og medtager Passagerer, Kreaturer 0"

Stykgods.
Det bemærkes, at der i forste Plads's Herre-

og Dame-Kahytter ere 40 uumererede Ivdier, samt
at desuden flere kunne opstilles.

Anmeldelser modtages og nærmere Underret-
ning meddeles i Aarhuus af

C. M. S c h m i d t.

itunip.skibet

Si 11 U,
rapt. I> E. SI el line, K. 11.

ankommer hertil Loverdagen den 16de, ogafgaaer
igjen til Kjobenhavn Mandagen den 18de August,
om Morgenen Kl. 6, medtagende Passagerer, Styk-
gods og Kreaturer.
ifårPusstiøeerfragterneerevforan-
drede imellem Kjobenhavn og »Aar-
huus, med Undtagelse uf, at Korn
under 12Aar, soi'n ledsages afFor-
reldrenc paa Iteisen, betale hun det
Halve og hvert andet Barn frit.

Man behage at henvende sig til
Aarhuus, 1 1 te Aug. 1845. A. Thomsen,

Mægler.
Jagten ..Hvalfissen",
Capt. Jens Gsrensen,

ligger i Aarhuus under Ladning med Stykgodstil Kiel. A. Thomsen,
Magier.

Fredagen den Iste Aug. er et Hatlefouteral med
Hat i, mk A. K. G., afhentet fra Undertegnede og skulde
bringes til Hr. Justitsraad Fleifcher, til en Herre af
Sangforeningen ; men da samme ikke er kommet ham ihande,
bedes den som skulde vare i Besiddelse af samme at af-
levere det til tJ. Larsen,'

IltHel-ltnjal i Aarhuus.

Aarhuus Ugeblad -M 5
er udkommen. Subskription modtages fremdele j enhver
Boglade. Andr. Tbr. kVisstng.

Trykt i Aarhuui Stiftsbogtrykkeri.

Vekjendtgjorelser.
Den aarlige Dimissionsexamcn ved det Kon-

gelige Skolelærerseminarium i Jellinge tager sin
Beggndelsc Tirsdagen d. 26de August, Formid-
dag Kl. S, og fortsættes de folqende Dage. Til
at overvære Froven indbydes Elevernes Forældre
og Værger samt Enhver, der interesserer sig for
Seminariet og Underviisning i Almindelighed.

Jellinge Præstegnard, d, 9de August. 18-15.
F, Nielsen.

Jfolge Reqvisition fra den Kongelige Generalxostdireriion
foretages Licitation paa Raadstueu heri Staben Tirsdagen
h. >9de dennes, om Formiddagen Kl. 10, over:
a. Befordringen af en med Kariol kjorende Brevpost mellem

Aarhuus og Skanderborg; og
b. Befordringen af en ridende Brevpost mellem AarhuuS

og Silkeborg, Tour og Retour.
Ved herved at bekjendtgjore dette til Efterretning for
Liebhavere, bemarkes tillige: at saavel konditioner, som
Tegningen til den under Litr. a omhandlede Kariol, hen-
ligge til Efterftjn paa mit Contoir.

Aarhuus Byfogedcontoir, d. 9de August 1845.
Fleilcber. -

Efter vedkommende Doms og Udlagshavers Reqvisition
dliver den Smedemester Vollenbergs tLnke tilhvrende og
paa Grundfor Mark beliggende Gaard, Nannsdahls-
staarvcn kaldet, af Hartkorn Ager- og Eng efter den gl.
Matricul 2 Tdr. 6 Skpr., med sammes Anpart Konge-
og Kirke-, Korn- og Ovagtiende, samt den i Jorderne
nedlagte Sad, i Continuation af de under 23de December
4844 og 6te Januar d. A. afholdte Auctioner, samt den
under 20de Jaziuar d. A. paaoegyntte, men ei fremmede
Auction, stille't til absolut Bortsalg ved en 4de Auction,
der afholdes i den ftrlgende Eiendom Mandagen den 25de
August forstkommende, Formiddag Kl. 10. Skulde skades-
los Betaling ikte erholdes ved Salget af den faste Eien-
dom, bliver samme Dag endvidere ved Auction bortsolgt
det hos Smedemester Vollenbergs Enke udlagte L-sore,
destaaende ak: Kreaturer, Plove, Harver, Kakkelovne,
Chatoller, Comoder, en stor Kobberkjebel, Sengek.crder,
Stole. Sophaer, m. m.

Konditioner, Adkomstdokumenter. Vurderings forretning
m. v. ere forinden Auctionen til Eftersyn hos LantSooer-
retsprocuralor Dahl i Aarhuus.

Dvilket overeensstemmende med Placaten 22de April
4817, til Panthavernes og andre Vedkommendes Eller-
retning, herved bekjendtgjores.

Hasle :c. Herreters Eonioir i Aarhuus, d. 1ste ?lug. 1845.

For 1 a 8 Gontoiristor, der ere tnede i de almUde«
lige Forretninger paa et Herredscon'oir, navnlig Pante-
og Regnskadsvasenet. ere Pladfe ledige til 1ste Novcm-
ber næstkommende paa Hammerum herreds Eontoir. U dem
gode Anbefalinger nytter det ikke at melde sig.Man behage at henvende sig, enten personlig, eller i
portofrie Breve til

Rorholm, pr. Herning d-n 9de August 1845.
Vindesboll

p. > const. Herredsfoged.
Kode Blodigler kunne bekommes paa SkolegadenA/i 33 hos VTCagmis 4t?ai berg,Amtsbarbeer jfolge Borgerskab af 27de

November 1826.
Dette sidste bemarkes for Pnblicums Skyld.

Gaardcn Jd 017 paa denne Byos Vestergade, der
forliden bebceS af Hr. Boghandler S. Warberg, ogsom bestaaer af 10 £ag 2- Stages Huns til Gaden,
indrettet til Beboelse for 4 Familier, er, paa Grund
at anden Bestemmelse, underhaanden at faae tiikjobs
paa billige Pengevilkaar, cg kan modtages til forstkom-
mende Michaeli Flyttetit. I Mangel af Lalg kan
den Beboelseslejlighed, som Hr. Warberg beboer, tilsamme Zid erholdes tilleie. Man acecrderer derom
med A. Hansen, Cominissionair.
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