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fluide dets miskjendte Rettigheder, eller dets truede
Jordbund, eller dels alvorligen krænkede Interesse
fordre det þÿ �" var der en heftig Bevægelse i
den hele Forsamling, saa Præsidenten maatte ringe
flere Gange tor at flaffe Rolighed. Da Adressen var
oplæst fliltes Forsamlingen ad under en vedvarende
stor Bevægelse. Anden Dagen derefter fluide Debat-
terne begynde. þÿ �Den nylig tilbagevendte franfle
Flaade har saaet Ordre til at proviantere sig i Tou-
Ions Havn og holde sig parat til hvert Oieblik at
kunne seile bort igjen. þÿ �I Paris gik det Rygte,
at det er lykkedes Kongen , med Erdronning Chri-
stine at bringe et Giftermaal istand mellem hendes
Datter, den virkelige Dronning af Spanien, og hanS
yngste Son, Hertugen af Monlpensier.

Fra Frankrig haves alter sorgelige Efterret-
ninger om nye Oversvommelsee. Rhone og Saone
vare atter stegne. Fra Cbalons til Marseille cre over
dundrede Byer gandfle(?) forsvundne. Lyon stod at-
ter under Vand, og flere hundrede Huse styrtede over-
ende. Folk have Jnter reddet uden deres Liv. Va-
rer af Millioners Værdi tre gaaede tilgrunde. Paa
Sandbjergene, midt i Vandet, saae man Tyre, Heste,
Ræve, Kaniner, Rotter og især mange Slanger fre-
deligt forenede ved Siden af hverandre, ret som i en
Noahs Ark. Saavidt man veed, efter Fortællinger fra
gammel Tid , er Vander aldrig for steget saa hou.
Nu fortælles , hvorlunde et gammelt Folkesagn har
spaaet, al der i 1840 fluide indtræffe en aldrig op-
levet Oversvommelse.

Den lille Dronning af Spaniens Navnedag
(10de Novbr.) skulde feires paa Slottet i Madrid
med overordentlig Glands, for derved at skaffe Hds.
Maj. lidt Adspredelse, thi hun græder endnu af Læng-
sel ekter Moderen. Hoitidcligheden fluide begynde med

Haandkysning (hele Hoffet: Herrer og Damer, kysse
Dronningens Haand). Man seer ofte Seiershertugcn
kjore med hende til den olympiske Circus, og det seer
ret ejendommeligt ud, hvorledes denne barske KrigS-
mand i Eeneralsuniform sorger for den lille Dronnings
Toilette, ved, naar Comedien er forbi, at give hende
Shawlet paa, binde hendes Hattebaand, osv.

Den engclffe Kronprinsesses Fodsel bar giver
Bladene Stor i svære Mængde. De fortælle bl. a.
hvorledes Barnet, indsvobt i Flonel, var bleven lagt
paa et Bord for Gedeimecaadet, som havde bivaanet
hele Fodselsacten, og nu skulde afgive sit Vidnesbyrd
derom. Vuggen flal være et Mesterstykke af Elegance
og udfort i Form af en Nautilus, for at Oceandron-
ningens ZEtling 'Ulig flal vænne sig til Somuslin-

Nyheder fra Udlandet.
Et. Jean d'Acres Erobring maa snart

gjore Ende paa det ægyptiske Herredomme i Syrien,
faasom ren ansees for Noglcn til delle Land, og der-
dos er Orientens stærkeste Fcestning. I samme fort-
fandtes 550 Kanoner, uhyre Forraad as Munilion,
Vaaben og LevnelSmidler, 65.000 Ecnincr Krudt og
22 Millioner Pjastre i Eontanrer. Men Staden var
forvandlet til en Ruin. Under Bombardementet var
el Krudimagasin sprunget i Luften, tilligemed en stor
Deel as Fæstningen og 1200 Mand cegvptiske Sol-
dater. Blandt Fangerne besinder sig den forhenv. pol-
fle Jngenieuroberst Schultz, der fornemmelig havde
ledet Forsvaret, men var bleven saarct saa haardt, at

han maatte blive tilbage. Saalcdes faldt denne for
sin Styrke verdensberomte Fcestningþÿ �til hvis Erobring
Ibrahim Pascba havde brugt 10 Maaneder og en Hær
paa 40,000 Mand, og som Napoleon sorgjæves havde
beleiret i 61 Dage þÿ �efter nogle saa DageS Bombar-
dement. De Allieredes sorstc Foranstaltning efter Fæst-
vingens Erobring var at rense Gaderne, der laae fyldte
med Dode og Lemlæstede. Fra alle Kanter hidstrom-
mede allerede Bjergboernes Hovdmger for at under-

kaste sig Portens Herredomme. Og hele denne glim-
rende Seier flal ikke have kostet de Allierede mere
end 66 Dode og Saarede.

Det lader nu til, at Ibrahim >kke vil vove det
forventede afgjorende Slag, men trække sig tilbage ti!
ZEzvp'en. Og (tilsoies der i en engelsk Avis) forer
hans Fader, M c h e m e d . sig ikke efter de Allieredes
Villie , da bar Stopford Ordre til strar at angribe
Alexandrien oa den i Havnen liggende Flaade Stop
ford havde i Anledning heraf sendt en Ofsiceer til
Alerandrien med det Budskab, at de allierede Plagier
ville endnu for allersidste Gang tilbyde ham deres

Mægling hvis ban strar vil underkaste sig og levere
den tyrkiske Flaade tilbage. Officeren havde Ordre
til at blive 3 Dage i Alerandrien, for at erholde Pa-
schaens afgjorende Svar. »Den næste Efterretning
fra Orienten þÿ �hedder det i Morn. Ehron. - vil
udentvivl blive af megen Vigtighed."

Det franske Deputeretkammer har med stor Mis-
fornoielse modtaget, ja det hedder endog þÿ ��u�d�p�e�b�e�t�"Ud-
kastet til Takadressen. Paa det Sted deri, hvor det

hedder: þÿ ��F�r�e�d�,om det er muligt, en ærefuld Fred, som
kan beskytte den europæiske Ligevægt mod ethvert An-

greb, det er vort alvorlige Onske; men skulde den ved
indtrædende Begivenheder blive umulig under denne

Betingelse, fluide Frankrigs A5re forlange Krig,



Aed Talloilerieis 1332 Trakning i Wandsbeck udkom :
Ao. 31. 42. 34. 67. 20.

SkibS-tL'ftcrrctninger. Orkanagtige Storme have
deu 2!de og 22de Novbr. anrettet store Odelaggelser red
de engelske Sokyster. 8 Skibe vare gaaede under paa
Sunk-Sand (og tun (9 Pers. af deres Mandffab bjer-
gede), omtr. en halv Snees vare strandede ved Farmouth,
ved Harwich var en ladet Brig og en Skonnert gaaet
under med Mand og Muus, ligeledes et nordamerikansk
Barkskib ved St. Agnes. Rheden ved Lowestoff var op-
fyldt med Vragskykkcr. El imellem. Bristol og Cork
gaaende Dampskib var forulykket, og af 36 Mennesker
som vare ombord derpga. kun eet eneste reddet. Paa
Lhcmsen vare over h udrede Barker gaaede under eller
svnderflagne. þÿ �Af de Heste som midt ude i Soen bleve
kastede overbord fra Dampskibet þÿ ��P�r�i�n�d�s�e�s�s�eVictoria",
skal, som man nu erfarer, een virre kommen l e v e'N d e
iland paa den hollandffe Kystþÿ �hvilket vistnok fortjener
at anfores som en Merrkvcrrdighed. Ogsaa ved de j
norske Kusker er steet mange Soestader.

Handels - Efterretninger. I Christiania
serlge danske Skippere Rug til (6 Mk. 2radet Byg til
l( Mk. (2 tz. Tog var der ogsaa solgt en badning af j
600 Ldr. Rug til (6 Mk. (2 f>. og 200 Ldr. Byg til
(2 Mk. Baade i E n g e l l a n d og Hamborg ere Korn-
priserne flaue. (I Christiania har Isen lagt fig, ikke
alene i Havnen og Bjorvigen, men ogsaa mellem Serne, og
derved hindret Skibsfarten.)

C'opulcrcde. I Kjobenhavn den 26de Novem-
ben Hr. Kjobmand S. D e l b a n c o af Hamborg og Jom-
fru Pauline Adler.

Bekjendtgjorelser
Da Undertegnede gjerne, og jo for jo helleres onste

sig underrettede om Storrelsen as de Bidrag, der maalte
indkomme til en MindestotteS Opforetse for den
forevigede Konge, saa anmodes de crrede Herrer i
Kjobstcrdcr som Landdistricler, ler godhedsfuld have over-
taget sig Ulejligheden med Eubscriptionslisiernes Distri-
bution og Bidrags Modtagelse, snarest muligt at tilmelde
Undertegnede enten til Wiusgaard pr. Veile, eller til Vi-
borg tit Stoenderdeputerede With eller Wulff, hvis
bemeldte Underretning dertil kan indlobe i den sorste
Halvdeel af December Maaned, hvad Udfald Sagen har
faset, paa det at en Generalforsamling kan blive beram-
met og afholdt, og en Bestyrelses-Committee valgt, som
la til Vcerkets Fuldforelle trasser de fornodne Forfoi-
ninger, og bemarkes herved, at saadan Bestemmelse sna-
rest muligt maa ansecs nodventig, da Conferentsraad
Lhorwaldsen under Vinterens Lob gjerne onstede at
fulbfore de af ham overtagne Arbejder.

Viborg, den 27de November (840.

Ingwersen. Wulff. With.

Med Øvrighedens Tilladelse
giver

Christian fielier mtmit

Sbndag den 6te December 1840
i PoJyhyinnia's Coneerlsal

A a r b u u s.
Forleden fortaltes i en af de svenske Aviser, og op-

toges derester i denne, at Hr. Skuespiller Printzlau
var engageret ved det Litchenffe Skuespillerselskab for at
give Gjasteroller. Hr. Printzlau har i Anledning heraf
anmodet dette Blads Redact. om, paa hans Vegne at er-
klcrre bemeldte Rygte for aldeles falsk og ugrundet.

Indsendt.
I Sagen: Ungkarl So ren Laursen af Lund, con-

lra" Provst Basse af Kjorup (i Anledning af at So-
ren Laursen en Dag i September f. A. paa Foeste-
gaardmand Soren Pedersens Jordlod, har ffudt en
med Provst Basse folgende, ham tilhorende Jagthund)
er saaledes kjendt for Ret: Soren LHursen bor for
Provst Basses Liltalc i denne Sag fri at vare. Med

Wocal-og Mastrumental-
Concert

af folgende Indhold:

j Forste Afdeling.
f. La Tyrolienne, Fantasie for Violoncel), coniponeret

og udfores al' Concertgiveren.
2. Vocal-Musik, udfores al Dilettanter og Dilettantinder.
3. Souvenir de la flollande, Capriccio di Bravtira for

Violoncel) af Scli ubepth, foredrages af Concertgi-
veren.

Anden Afdeling.
1. Divertissement brillant over Motiver af þÿ ��R�o�b�e�r�tle

Diable" og þÿ ��H�u�g�e�n�o�t�t�e�r�n�e�"for Violoncel!) udfores
af Concertgivereu.

2. Vocal-Musik udfores af Dilettanter og Dilettantinder.
3. Elegie af Ernst for Violin, toredrages af Cuucertgi-

vereo.
4. Fantasi« over Schweit/.er Alpcsauge for Violonceil,

foredrages af Coucertgiveretf.
Billetter, a 3 Mk. Stgkket, friaes hos Gjæst-

giver Falling , samt ved Indgangen, rier uåb-
nes. Kl. 6. Concerten beggnder Kl. 7.

Efter Opfordring, agter vor beromte Landsmand, Vio-
loncellisten Hr. Kellcrmann, Lirstagen den 8re dennes
at give en Concert i Horsens, bvis et tilstroekkeligt An-
tal Lilhorere maatte tegne sig paa en Plan, som vil
blive ombragt der og i Veile. Concertens Indhold
o. s. v. vil neermere blive bckjendtgjort.

Da de, ved den i Dag afholdte 3die Auction over
Kjobmand H. B. M omme s Gaard No. 3l paa Son-
dergade heri Byen, gjorte Bud ere blevne forkastede, bli-
ver bemeldte Gaard med Jordlod, ifolge Udloegshaverens
Forlangende, stillet til Bortsalg ved en 4de og sidste

De jvdfle Ståender.
(Fortsat. Ser Lillcrget til Avisen Nr. (94.)

Fireogtyvende Mode, den 12te Novbr.
Sagen betr. Udk. til en Anordning ang. Dykkervasenet

toges til endelig Behandling.
Som et Beviis for Vigtigheden af at ophjoelpe Tyk-

ker-Industrien, meddeelteRummelhoff Indholdet af en Skri-
velse fra Proc. Loft. der i nogle Aar har drevet den. 'I
Aaret (£38 har han, ved Hjelp af sit Dykkerapparat, op-
»aget ved Jnllands Vestkyst Jern og Sink til en Vcrrdie
af 1250 Rbdr; (839 og (840 har han havt et mindre hel-
digt Fund, isår fordi han mangler Formue til at drive
Dykkeriet med Kraft; han har fundet el herrelost Vrag,
som fra ukjendt Lid har ligget i Havet, og af hvilket han
har optaget 32 Skpd. Jern, men han har Formodning om,
ar der endnu er ->00 Skpd. tilbage, hvilke han, af Mangel
paa Midler, maa lade beroe. Erfaring har bekrcrstet hans
Menina, at der paa Havets Bund findes store Rigdomme,
og han kan paa vise flere Steder, hvor der henligge Gjen-
stande af meget betydeligt Voerd, uden at man derom har
havt nogen Formodning. Men de Vanffeligheder, der
ere forbundne med Entreprisen, ere langt storre, end han !
havde forudse«, da nemlig Sandrevlerne paa Kysten jevn-
lig flytte sig og for en Lid bedcrkke det Fundne. Han
klager derfor iscrr over, at han generes ved Djcrterne til !
Loldopsynet, da disse ffulle udredes for hver Dag, hvor j
ubetydeligt end den DagS Fund har voeret.

Kirk. þÿ ��D�e�ter mig bekjendt, at der ved Vestkysten af
Jylland findes uhyre Midler nedsunkne i Havet; blandt
Andet strandede der i (8(l to store engelste Linieskibe, af
hvilke man endnu en lang Lid kunde sec Stumper staae
iveiret, og efter de engelske Matrosers Sigende stal endog
Krigskassen have voeret ombord.

See iovrigt St. L. þÿ�9�5�6 ��9�6�4�. (fortsattes.)

Hensyn til det af ham paankede, af Provst Basse
brugte, Udtryk þÿ ��n�e�d�r�i�gSlyngel" afvistes Sagen for Um-
derretten. I Salarium til Soren Laursens befalede
Sagforer for Ovcrretten, Procurator Jespersen, beta-
ler Prorst Basse 16 Rdd. Sv., hvorimod Processens
Omkostninger for begge Retter iovrtgt ophaves. Ved
Voer og Nim Herreders Ret, den 27de Marts (840,
havde Iustitsraab Bernlh domt Soren Laursen til
at betale en Mulct af (0 Rbd. til Skanderborg Amts
Fattigkasse, saml betale Provst Basse den stndre Jagt-
hunds Vardi, dog ikke over 50 Rbd., og endelig at ve-
tale Provsten Sagens Omkostninger med 20 Rbd. S.
Udtrykket þÿ ��n�e�d�r�i�gSlyngel" mortificeredes.




