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»ffciaett« og udgive« 4 Mange ugentlig af Overkrigirommitsair A. F. Glmquiist.
Nyheder fra Udlandet.

Fra Tyrkiet bavcS en Efterretning der frnes
noget eventyrlig, nemlig at Ehosrerv Pascba stut-
de have befriet sig af sir Fængsel, gaaet ombord
i el Skib og bevirket en blodig Opstand i Eonstan-
tinopel for at styrte Abdul Medschid og sætte Sulta-
nens vngre Broder paa Tdronen. Men Chosrew
havde betalt Forfogel med sil Liv. Over tusinde Men-
nester vare omkomne og Sultanens Broder tasteti Fængsel.

Til Konstantinopel er indledet den ubehageli-
ge Efterretning, at Stoederne To kat og Samsun,
i den asiatiste Provinds Natolien, befandt sig i fuld
Opstand mod Porien. Den tyrkiske Kommandant i
Lokal vor, forladt af Garnisonen, bleven parteret afFolket. Der, saavelsom i Eamsun. ved del sorte Hav,vare de tyrkiske Autoriteter, paa nogle faa »ær, der
bavde reddet sig ved Flugten, alle blevne myrdede; paa
begge Steder herstede del fuldkomneste Anarchi, og Op-
Uanden greb stedse videre om sig. Formodentlig er denne
Opstand en Forgrening af ten i Eonstantinopel nylig
opdagede Janilscbar-Sammensværg, ise, som den gamleEbosrev-Palcha stal have staaet i Spidsen for. Den
'vrkifle Regjering byrede strar ten solgende Dag i al
Skynding ostmigste Dampstibe, som i Ismus-Bug-
ten (el Par Miil fra Eonstantinopel, ved Marmora-
Soen) toge 3,400 Albaneiere og er Batteri let Ar-
tilleri ombord, hvormed de terpaa ufortovet passerede
igjenncm Bosphorus, for at gaae til Eamsun. Den
tyrkiske Regjering var i hoi Grad bestyrlsit over denne
uventede Begivenhed , thi den befrygtede, og maastceikke uden Grund, at hele Lilleasien fluide folgeEremvlet.

Fra Alcxandrien var kommet del Budstab
ril den franske Regjering. at Mehemed Ali har
aldeles forkastet det ham ved Risaat Bei notificerede
Ultimatum at Lontonnerlraclaten, og erklæret: at han
vil sætte Magt imod Magt, men ikke angribe.

Den franske Regjering har paa foranmeldte Ef-
lcrretning udstedt et Decret om en ny overordentligErctil paa 25 Millioner for Hæren og Flaadcn.
Krigsministeren har sendt Ordre til at armere alle
Havnene ved Kysten af Toulon, :c. Folgende mærk-
værdige Fortælling om Ludvig Philips Uttringcr til
de osterrigste og preussiste Gesandter meddeles i Pa-riserbladtt: þÿ ��U�n�i�v�e�r�s�"�,som endog tilfoier, at det in-
destaaer for Sandheden: Da den preussiste Gesandt
nylig ved Kongens Tilbagekomst til Et. Eloud, hvor
det diplomaiiste Korps gjorde Hs. M. sin Opvart-
ning, havde sagt: .Sire! Kongen, min Herre, har

bemyndiget mig til at forsikkre D. M. om, at der
ingen Forandring vil stee i det venstabelige Forholdmellem Frankrige og Preussen, og at ban i denne
Henseende gandste vil træde i sin hoie ForgjængersFodspor ! havde Ludvig Philip svare,: .KongenDeres Herre, min Hr. Gesandt, bruger forunderligeMidler for at give mig Beviser paa sit Venskab:han understriver en Traclat som fornærmer Frank-
rig; han giver mig til Priis for en Hjerne som LordPalmerstons, der er forbrændt nok ril at forstyrreVerdensfreden! Jeg beder Dem sige Deres Herreat jeg stal overbevise Europa om, at jeg er de Fran-stes Konge/ Og til den osterrigste sagde han: þÿ ��H�rGesandt! Eng til Hr. v. Mellernich, at jeg hid.ilhavde ansiet ham for Europas fgrste Statsmandmen han tvinger mig nu til ten Bckjendelse. at jegbar smigret ham. Jeg bavde stolet paa hans Bi-stand til Verdensfredens Opretholdelse; nu stoler jeg

paa Intet, undtagen Frankrigs Kaarde!« DenneScene gjorde et stort Indtryk paa alle Lilstedcvæ-
disse var ogsaa Hr. Roihfchild, somosterrigst Consul. Foruroliget over Kongens Yttrinavar han strar ilet til Dronningen og havde bedt hende

gjore Sit til for at stemme Kongen fredeligere, menHds. M. bavde svaret: þÿ ��N�a�a�rKongen har raget entast Beslutning, provcr jeg aldrig paa, ar rokke hamderi, det vilde være forgjæves; desuden maa jeg sigeDem. at jeg heri deler gandste hans Anskuelser Eu-
ropa har aldrig brydl sig om vore Opoffrelser, voreLidelser, for al holde Freden vcdlige, og nu fornær-mer man os, i ten Formening, at vi for vredens
Skold vil taalc Alt. Det skeer ikke! Stol derforikke paa mig, Hr. Baron, i denne Henseende "

Kejseren af Rusland stal (ifolqe den enqelste
Standard) have givet Ordre til at forege den i Tscher-kessien staaende Armce til 200.000 Md. Genera-
lerne Grabbe og Muraview stulle allerede være brudte
op mod Kuban, og det tredie Korps under Rudiger
ligeledes være paa Marschen. En nylig fra Persienankommen Reisende stal have meddeell Hr. Thiersat ei betydeligt russist Armeekorps er paa Marscbentil Euphrat og at man intet Skjul lægger paa, at
Toget gjelder Syrien.

Holland og Belgien ere, i Tilfælde af Kn'ablevne af det franste Kabinet sorsikkrede om Anen
kjendelsen af en fuldkommen Neutralitet, saasremt hineMagter afholde sig fra alle fjendtlige Foretagendermod Frankrig, hvoriblandt henregnes Rustninger og
Bevæbninger af sile Slags. þÿ �En belgisk Heste-handler, som havde kjobt endeel Heste i Tydstiand



Paa Grimd af tidligere i offentlige Blade ffeet Opfor-
dring til Norre-Jnllands Beboere om Oprettelse af et Minde
for Danmarks forevigede elstede Konge, Frederik den Sjette,
tillader man sig nu at meddele den Efterretning, at det
af vedkommende heie Autoritet er bevilget at opfore sam-
me paa et dertil meget passende Sted, nemlig Skander-
borg Slotsbakke.

Da enhver tcrnksom danst Undersaat vistnok med
Varme og Taknemmelighed foler og erkjender de Goder,
for hvilke vi og vore Efterkommere have ten crdle Fyrste
at takke, saa boeres ingen Tvivl om, at man jo gjerne nder et
lidet Bidrag til Udforelse af ommeldte om undcrsaatlig
Kjerlighed vidnende Takncmmelighedsvcrrk ved Opforclse
af et simpelt, smagfuldt og varigt Monument paa oven-
ncrvnte Sted, der ei er uden Interesse for Danmarks
Beboere.

De dertil udfordrende Bidrag behove ci at voere de-
tydelige for hver Enkelt, fornemmelig naar Oestifternes
og Hertugdommernes Beboere rille virre Meddeeltagere,
hvortil de i offentlige Blade ville vorde indbudne; og
ffulde en storre Sum indkomme, end som til Monumen-
tet og dets Omgiv. lse af Hegn, Plantninger, Tilsyn og

Bekjendtftjoreljer.
Fredagen den Ilte September, om Aftenen

Kl. 7, afholdes en ecstraordinair Generalforsam-
ling i Læseforeningen, hvortil Medlemmerne her-
ved indbydes.

Aarhuus, den 6te September 1810.
i Directionen.

Ved Proclama af Dags Dato, som snarest muligt
bliver last i vedkommende Over- og Underret, ere Alle
og Enhver, som maatte have nogen Fordring i Eterv-
boet efter Kjobmand P. Jensens asdode Hustrue Ma-
rie Jensen fod Mo gen sen heraf Kjobstaden. indkaldte
med 12 Ugers Barsel til at anmelde og beviisliggjooe
saadan for undertegnede Skifteforvalter; hvilket herved
endvidere bekjendtgjores.

Ebeltoft, den 24de August 1840. Stephensen.
Tirsdagen den 29de dennes, om Eftermiddagen «,l. 2,

lader Hr. Tobaksfabriqveur Sigumfeldt heri Byen,
paa Grund af Bopals Forandring, ved Auction, der af-
holdes i hans iboende Gaard No. 647 paa Vestergade,
bortsalg« en betndelig Deel Ind- og Udboe, hvoriblandt:
el Mahogni-Chatol med Skad hvori er anbragt et 12 Da-
ges Slueuhr med Sangvark, et Mahogni -Hjornestab,
2 store Spejle af heelt sleben Glas i Mahogni-Ramme
og tilhorende Mahogni-Consolborde, flere mindre Spejle
tildcels i Mahogni-Rammer, 1 Birketraes Divan med
12 djlto Stole, Sengesteder, hvoriblandt el med Mahogni-Himmel, 1 Fyrretraes Linncdssab, 5 a 600 Lod forarbei-
det Solv, storste Delen kjobenhavnst Prove, hvoriblandt
en moderne Kaffemastine, Thecpotter, Lysestager, Spise-,
Fiffe-, Kage- og Potageskeer, flere pletterede Sager,hvoriblandt Arm- og Spillestager, Porcellain og Steen-
toi, hvoriblandt et stort udmarket fiio complet Porcel-

Kornsort der efterspurgtes. Den kjobtes til England.
Af nn Raps var kjobt et Par Ladninger fra Danmark
til 135:139 Rd. B. pr. 24 Tdr. Senere var Prisen fal-
den noger.
KjobenhavnS BorS-(5ourS. den 4deScptbr-H-t«.
Hamborg 2 M. þÿ �- a vista 19-J7. Spec. 200 12 Mk.
4 PC. tongl. Obl. 98 a 99. Rat. Bk. Obl. (4 Febr. >820)
1(MJ a 102. 4 PC. uopsigelige Rigsbank-Obl. 104al04.

Ledige Embeder. Regiments-Chirurgicatet ved det
Siallandste Landseneer- Regiment. þÿ �Catechet- Embedet
i Wordingborg.

Dovsfald. Studies, chirurg. Fr. L. Moritz (22Aar
gl.), Rosa Mener f. Loria, Jfr. Elisabeth Schou, Alle
i Khvn. Enkefrue Cancellieraadinde Palludan i Soroe.
Skolelarer og Kirkesanger jensen i Lillevarlose. Rico-
line Bendixen i Hesselager. Fru Doctorinde Schroder
f. Gude i Jtzehve. Hoiesteretsassessor og Storthingsre-
prasentant Holst (51 Aar) i Christiania.

AarhuuS. Folgende nye Etablissementer vente? her
i dette Efteraar: to Dampbrecnderier, anlaggeS af d'Hrr.
Consul Herskind og Kbm. Schandorff siforveicn
haves her, som bekjendt, et meget betydeligt, anlagt af
d'Hrr. Brodrene Zen sen); et Edikebryggerie; endnu et

Farverie; et stort Garverie; et Zernstoberie, af den ved
sine fortrinlige Landvcrsensredssaber forteelagtigt bekjendte
Hr. Mechanicus Bogh i Kjobenhavn, i Comp. med herv.
Kbm. I. Meulengracht; og endelig en Handel en

med Landets Producter, ved en Associe af el be-
kjendt Handelshuus i Hamborg.

Forleden blev her ved Klinten ffudt enD ro der maalte
4 Alen i Bingeflag.

Copulercde. I Tondern den 28de August: Hr.
Klobmand Rasmus Brorson Green og Jomfru
Rikke Clausen.þÿ �I Horsens: Hr. Guldsmed Bor-
ding og Jomfrue Oline Olesen.

Reiscnde.
Med Dampskibet fra tzkalluudborg:

Fru Grevinde Knyphausen m. Kammerjomfrue, Com-
tesse Holstein, Kammerjunker v.Lindholm, Baron v.Hart-
hausen, Frokenerne Treschow, L. og R. Hoffmgnn, Con-
sul Wibroe m. Kone, Viinhandler Krebs, Consul Han-
sen, Provst Basse m. Datter, Eram. juris Juul, Kob-
bersmed Timm, Skolelarer Kierkegaard, Zfr. Klockau,
Mad. Pontoppidan m. Son, Hr. F. Schroder, Handels-
fuldm. Madsen, Fru Hollenius, Tyxograph Kirkerup,
Madame Weyvadt, Proprictair Borup, Kjobmand Hacke,
Consul Eorensen, Handelscommis Herstind, Tobakseutre-
peueur Obel, Adjunct Rogind, Student Neergaard.

Med Dampskibet til Kalluudborg:
Kammerjunker van DcurS, Studenterne Rosenberg og

Reck, Copiist Tegder, Madam Hartwigson, Jernstobcr
Weiss, Handelsbetjent Lund, Jomfrue Koefoed, Cand.
jur. Pipcr. Capitain og Snedkermester Thielemann, Fro-
kenerne M. og A. Svanenffjold, Frue Skeel, Jomfrue
Stillmann, Bogtrykker Wisfing, Kjobmand I. M. Cohn,
Kladesabriqveur Bruun.

Indsendt.

fremtidig Vedligehold ville medgaae, da kunde muligt ef-
ter ncrrmere Orereenskomst og Bestemmelse, oprettes en
eller anden Belgjorenheds-Anstalt, som, vidnende om Dan-
nerfolkets Taknemmelighed, kunde virke velgjorende indtil
den fjerneste Fremtid.

Det er ved Lejlighed yttret, at det med at reise en
Mindestotte for den forevigede Fyrste maatte stilles i
Beroe, indtil efter Decenniers Forlob Historiens kolde Jern-
griffel havde bestemt hans Vcrrd som Mennesse og som
Regent; men til den Tid flaaer intet Hjerte meer af de
mange, som for Nutid og Eftertid saa gjerne onfle at
tolke deres varme Taknemmelighed for de Goder Natio-
nen har ham at takke, og derfor antage vi, at ingen Ud-
scrltelse er nodvendig, thi hans Hjertes Adel miskjeudes
vistnok af Ingen.

Hvis nu Nerre- Jyllands årede Beboere i Kjobstcrder
og Landdistrikter, ville, til det ommeldte Barks Fremme
offre en liden Skjoerv, saa erc dHrr. Borgemestere og By-
fogder i Kjodstcrderne som Jurisdictions-Dvrighedernc for
Landdistrikterne for storste Delen speciel anmodede om at
overtage de vmkringscndte SubstriprionslisterS Distribution,
samt modtage de indkommende Bidrag indtil ncrrmere d«»-
over bliver bestemt.

Med Hensyn til de noermere Bestemmelser hvad Besty-
relse og Udforelse angaaer, da hverken er eller kan det
vcrre Indbydernes Mening, egenraadig al disponere over
de indkomne Summer, men naar Cubssriptionen er flut-
tet, og man kan vide hvor stor en Capital man har at
anvende, ville samtlige Contribuenter vorde indkaldte i de
offentlige Blade til et Mode i Skanderborg, hvor de da kunne
vcrlge den fremtidige Bestyrelse , og bestemme hvorledes
det Hele stal udfores; hvortil endnu bemcrrkes, at man
med Hensyn til Udforelsen har tilstrevet Hr. Conferents-
raad Thorwaldsen, fra hvem man snart feer Svar
imode.

Indtil en Bestyrelse bliver valgt, vil af nedenncrvnte
Mand, som til ovenmeldte Monuments Opforelse hav«
tilladt fig at indbyde deres Medborgere, undertegnede
Landvasenscommissair og Standerdeputeret Wulff i
Nebel Molle overtage Correspondencen, til hvem man i
saa Fald godhedsfuld ville henvende sig.

Nebel Molle ved Colding i Weile Amt d. 5 Septbr. 1840.
Paa dHrr. Justirsraad, Herredsfoged og Stan-
derdeputeret Withs, Major Ingwersens,
Kammerraad Dalgas's og egne Vegne.

Hans Wulff,
Dbmd.ogR. afD.


