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Redigeres og udgives 4 Gange ugentlig as Overkrigscommissair A. F. Elmquist.

Nyheder fra Udlandet.
Den grorske Revolution har været meget udbredt

og meget farlig. Dens Hensigt var, at styrte Kon-
gen voldsomt fra Thronen og udraabe Hertugen af
Leuchtenberg, den russiske Czars Svigerson, lit græfl
Keiser.

Porten har. ved en diplomatisk Note til de frem-
mede Gesandter, protesteret mod den ty'kisk-cegrpriste
FlaadeS Sammensmeltning. Det engelske Kabinet
skal nu definitivt have antager RuSIands Forflag om
Frankrigs Udelukkelse fra Afgjorelsen af den tyikisk-
ægyptiske Sag.

I Pnris gik det Rygte, at Frankrig vil os-
ficielr ancrkjende Mehemed Ali for ZEgyplens Konge
og ufortovet udnoevne en Gesandt ved hans Hof.
Den franske Flaade er i stor Bevægelse; en Deel
deraf uges at skulle forblive ved Dardanellerne, og
en anden beordres til ZEgypten , for, i mulige Til-
foelbe, at beflylle delte Land.

At Ibrahim Palka trækker sine Tropper sam-
men i Taurus for al rykke fremad , an se es nu for
gandfle vist. Rusland har desaarsag besluttet (hede
det ter fra Odessa) at overskibe Tropper til Lilleasien,
for al modsceite sig Ibrahims Fremskridt og lugte Vice-
kongen. Z ethvert Tilfælde (irlfoier fr. Aviser) er
man overbcviist om, at Rusland har en Krig i Sinde.

I London havde man saaet Efterretning om,
at den chinesifle Gonverneur Lin i Hong-Long har
opfordret alle Ehinesere til ar bevæbne sig en masse
for at hindre en Landgang af Englænderne.

Den franske Regjering har ved Krigsministeren
forelagt de Deputeredes Kammer et Lovforslag om
en Udstrivning af 80,000 Soldaler. Den af Kon-
gen forlangte Dotation for sin Son (Nemours) vil
nok falde igjennem. Man bringer ved denne Leilig-
Ved i Erindring, at Ludvig Philips Privatformue er
over 120 Millioner Fr.

En russisk Kabinetssecretair er indtruffen til
London med kostbare Foræringer til Dronningen.
Disse destaae i Pellsc og Diamanter fra de uralstc
Bjergværker.

Kongen af Hannover har ved et Reskript til
ResidentSstadenS Magistral forbudt denne al Ecmmu-
nikaiion med den suspenderede Staddirector Rumann.

I del sydlige Tydskland vil der til Sommeren
stee ten storste Troppesamling som der har sundet
Sted siden 1815. Hele den ottende Forbundsarmee
skal samles paa det baden-wurtembergfle Gebeet og
bestaae af over 30,000 Md.

Fædrelandet.
Kjobenhavn, den 7de Februar. Jdag fandt

ved Hoffet en flor Uddeling Sled af Gulddaaser,
Brillantringe :c. til alle oe Personer, deels ved selve
Hoffet, deels udenfor samme, der enten ved personlig
Tjeneste eller ved deres Talent have bidraget til de i An-
ledning af Kong Frederiks Dsd og Liigbegængelse wre-
gaaede Solcnniieler. Blandt de saalcdes begunstigede
nævnes den afdode Konges Adjutanler og Læger, Siel-
lands Biflop og Slotspræst Pauli sder tillige er ud-
nævnt til Hofpræst), Weise. Dehlenscblæger, Heiberg,
H.P.Holst, Hartmann, H. E. Andersen, :c. Disse
Presenter bleve til hver Enkelt overrakte af Kongen med
den Fiinhed og Urbanitet, som er HS.M. faa eiendom-
melig. (Khvnsp. $ Fædrel.)
þÿ �Den storbritt. Minister Hr. Wynn har vaor

AudienlS hos Kongen , for at overbringe sin Dron-
nings Lykemflningsflrivelse. Ligeledes Hansestædernes
Ministerresident Hr. Pauli. (Adr. Av.)
þÿ �Enerretninger over England fra de dansse

Der i Vestindien melde om et Uheld, som i Begyn-
delsen af December Maaned f. A. flal være liistodt
de tvende danske Krigsfartoier: Sr. Thomas og Mer-
curius, idet samme ved Nattesider havde paaseilet hin-
anden, hvorved Briggen St. Thomas, der comman-
deres af Cavt. Lieuln. Gjodesen, flal have lidt en ikke
ubetydelig Skade paa Master og Takkelage. (Khvnsp.)þÿ �kancellist i HoiesteretS Justitscontoir Louis
Edzar Aleris Mourier er bleven udnævnt til
Secretair »ed Protokollerne i Hoiesteret. (S. Bl.)
þÿ �Capitain v. Rædcr samt Prcmierlieulenant

v. Flensburg og Premierlieutenant v. Trepka,
Begge Adjoints ved Generalstaben , ere igaar aller-
naadigst blevne udnævnte til Kammerjunkere.
þÿ �En Mand er i disse Dage dsd ber i Staden,

der vel ikke stod paa noget hoilTnn i del borgerlige
Samfund, men dog har Bekjendtere. i alle danfle
Provindfer: forhenværende Vægter i Kannikestræde
Peter West. Mange ville til hans Navn knytte
Erindringer fra deres Ungdomsliv. Han naaede en
Alder af næsten 88 Aar.
þÿ �Alle offentlige Blade ere 'enige i at rose þÿ ��M�u�-

latten", Andersens nye romantifle Drama, hvor-
med det kgl.Thcater aabnedes. þÿ ��D�e�n�n�ealmeenyndede
Forfatter þÿ �hedder det i Dagen þÿ �har der otter
vidst at gribe de Toner, som finde Gjenklang i Pub-
likums Bryst, og ligesom det har været os en sand
Nydelse at see Stykket, saaledes har det oqsaa været
os en sand Glæde at være Vidne til det Bifald, Pub-



Bekjcndtftjoretser.
Theatrct i Aarhuus.

Tirsdag Aften opfores: Hans Sachs. Lystspil i
4 Akter. Derefter: Den Usynlige paa
Sprogoe, eller: Jaleo de Xeres. Ry
origuiae Baudeville i 1 Akt af H. C. Andersen.

O/Mi Paa Torsdag gives den sidste Forestilling._ I. Muller.
kegaldoligen No. 697 i Mollestien, som beboedes afRaadmand Bjorns Enke, er atter ledig, da den Enkesom efter Hiins Tod blev loruntt samme, har renuncerer

dcrpaa. Den bortgives, ifolge Fundatsen, til þÿ ��e�n(fufc
hvte Mand har betjent nogen af Aarhuus Bues
offentlige eller andre pnbliquc Kongcligc mbr-
der og Betjeninger i drn civils Stand, cllcriMan-
gel heraf til en (fnkc af Aijvbmands- eller Huus-noeriugsftandrn, som ved Tocstade, Snadom eller
andre Vanheld er bragt i kummerlig Tilstand".Den som erholder Boligen maa forsvarlig vedligedolde
den, saml udrede Skatter og ovrige Prastativner, med

udtales, hvad Handelstanden savner og hvad der pi-
ner den. Der savnes ,n begunstigelse af den di-
recle Handel, en Jernbane fra Flensborg til Husum
og Tonningen, en Lhaussee fra Kolding til Altona, -
o. m. Sluttelig pensionerer den om Dphcrvelsen af
Altonas Privilegier, og om en Nedscelielse af Sund-
tolden, tsar paa Caffe. >
Kjobenhavns Bors-(?onrS, den 7deFcbr. 184«

Hamborg 2 M. þÿ �a vista 199. Spec. 2<6 m 12 Mk.
4 PC. 'vngl.Obl.95f a 96. y.al.Bk. Obl. (4 Febr. 162«)
tv2 a 102.;. 4P(U uopsigelig, RigSb. Obl. 1V3Z a 104.

(?apitelstaxtcn for Ribe Stift 183«:
Ribe Amt: Rug 3 Rbd. 73 jj., Byg 2 Rbd. 86 st.,

Havre 2 Rbd. 34 H., Boghvede 2 Rbd. 33 £., Alt pr.
-Tonde ; Tor Flcrst 2 Rbd. 16 st., Smor 2 Rbd. 67 st.,
Alt pr. Lspd; Hoimiiig 23 f. pr. Pot. þÿ �Wcile Amt:
Rug 3 Rbd. 62 st, Bvg 3 Rbd. 4h., Havre 2 Rbd. 61 H.,
Boghvede 2 Rbd. 4l p , Alt pr. Tonde; Tor Fl.rss 2 .Rbd.
31 sj., Smor 2 Rbd. 6:4 f., Alt pr. Lpd.; Honning 2l H.
pr. Pot. þÿ �Ringkjobing Amt: Rug 3 Rbd. 51 st.,
Byg 2 Rbd. 47 si., Havre I Rbd. 89 H., Boghvede 2 Rbd.
35 H., Alt pr. Londe; Tor Flcrst 2 Rbd., Smor 2 Rbd.
51 Alt pr. Lspd.; Honning 17 H. pr. Pot. Alt l Selv.

Befordringer og Afgang. Cand. theol. C. I.
Steenberg best. til Missionair ved Kolonien Holstein-
borg i Syd-Gronland. Catechet i Svendborg, A. Riel-sen, til Sogneprcrstfor Bredstrup M. i Ribe Et. ka-
pellan M. Randrup til Sogneprcest for Ikast M. i s.
St. Cand. juris B. Serene d'Acqueria til Copiist
i Khvns. Politiret.

Dodsfald. Sand. chirurgiee bd med. Rich. Wilhelm I
(27 Aar gl.), Zlgnete Arnesen, H. Rolhenborg, Bordugs- I
fabr. Schvrn, Martine l'orck s. Clausen, Sukkerbager !I
Rantzau, Bolette Seeling f. Nathan, Jsr. Nina Becker,
Alle lKhvn. Forhciiv. kgl. Have-Jnsp. Moller paa Chri-
stmnsdahl iFyen. Auditeur By- og Herredsflriver Helms i
ASsens. Gottfr. Caspersen Faity (23 Aar gl.) i Randers.

N e i s e n d e
Fra Kallundborg til AarhuuS:

Pastor Heinsen, Student Offersen, Assistent Christiansen,Skibskapt. Holm, Mad. Christensen, Student Skibsted,
Strompehandlerne Fielrad og Broberg.

Fra Aarhuus til Kallnndborg.
Commandenrkapt. Krieger, Skibeforer Bune, Toldbe- |

tjent Johansen, Loisabr. Leisner, GjastgiverSonderholm,
(dartner Thisted, I. Roseiiberg, Proprictair Watt, Zarver I
Wendel, Gartnermester Moller.

Indsendt.
I Anledning af det i JvllandSposten Fremforte og I!

nogle os tilstillede private Meddelelser, mod vort Forslag !>
til Oprettelsen af et Minde paa Himmelbjerget for vores
afdode Konge, tillade vi os at bemcrrke:

I. At der ikke horer noget synderligt Overblik for at Is
erkjende, at Sjette Fredrik har stjenket sit Folk flere
Belgjerninger end nogen anden Konge af den oldenborg-ske Stamme. Bar der virket ligesaa meget til Landets I
Opkomst under hver afhans Forgængere, turde Danmark i
vel nu vrergaae ethvert andet Land i Statsbestyrelse.Sandt nok, vort Finaiitsrcrsen er under Fredrik den |
Sjette geraadet i en jammerlig Forfatning, og adstil-
ligt er steet, man helst maalte euste nsteet. Men rar ||det Sjette Fredriks Skyld?! þÿ �Har ikke netop Han |for lcrnge siden befalet Besparelser og Finantsernes Requ-tering, og har han ikke ofte viist at Han var en Ben af li
frie Former ! þÿ �Hvorfor hare Nedkommende ikke udfort |hans Ordrer. Hvorfor have de ikke benyttet dem afhans |gode Billie til at gavne? þÿ �Paa dem alene hviler An-
svaret, og til dem eller med andre Ord til KongensRaad givere maa man holte sig, naar Talen er om I
hvad Slet der er soregaact unlei Fredrik den Sjettes !
Regjering. þÿ �Maastee at man hertil vil svare, at Sjette !
Fredrik par Scureraintonge, og foigeligen i Besiddel-se a? Magten til at satte sin Billie igjennem. Men
deels har Fredrik, den Sjette aldrig varet nogen I!
egenmagtig DeSpot, deels har Man vist ikke fvrsomt »o-
getsomhelst Middel for at saae ham til at troe, at h. ns I!
Ordrer ikke stod til at udfore, eller at Etatens Bel kra- ?l!
vede Foranstaltninger, som man bar seet, intet Bifald j|hove fundet hos Folket; deels maatle den tiltagende Al- (der flove haus Birkckraft, medens ha»S Hjertes C odhed >

forblev uforandret. At den Hoisaliges Birkekraft, der i
hans yngre Aar viste sig saa velgjorende for Landet, i
haus Alderdom endnu ikke gandste var svakket, beviserden Institution hvormed Han, mod Slutningen af sit Liv,begavede sit golf j og som, hvis man kan troe Rygtet,star have sundet stor Modstand hos visse Personer, oaene og alene ved Kongens faste Billie vare kommen istand !

S. Drn yngre Slagt af ben danfte Bondestand kan
intet Begreb have, om den elendige Tilstand hvoraf
Sjette Fredrik udrev dens Forfadre. Et Minde,som giver Anledning til at denne Sag omtales, med sandeFarver skildres, ru lcrre den unge Bonde at paastjonneden Stilling yan »u indtager i Statssamfundet, og verkke
hans Faoreianoskiarligyed ligesom hans Selvfolelse.

3. At et Monumeuc skulde vare mere udsat for Be-
ssadigelse paa Himmelbjerget end i en Kjobstad, er vanste-
ligl at oegnoe. Beboerne omkring Himmelbjerget ere jo
dog ingen Cauibaler. Deres ligefremme, naive Jndbv-
deisc lir vores rcgiercnde aiternaadigste Konge, tyder til
årlige Narurfonner. Hemmelig, af Ondstab foranledigetBeskadigelse, kan ligeiaavec sinde Sted paa et Kjobstad-torv >om paa ethvert andet aabent Sted.

4. El Monument paa Himmelbjerget kan ikke for.styrre Opvakkelsen af det sociale Liv, de projecterede oqindledte Folkefeste paa fciint Bjerg stulle vevirke ; thi
netop det Monument her auraaes opfort, har til Hen-
sigt at soiene Alle om Erkjendelsen af det Meqer
Sjelle Fredrik vlrkese for at hcrve Standsforskellen.5. At famle Bidrag i Jylland til Opforelsen af en
Stolte i Kjo benhavn, er efter hvad vi have erfaret mod
de Flestes O-ister, iiar Bondestandens. Og hvorfor stalozfaa Alting promme til Hovedstaden. Jylland er mere
lrcrngende m Forstjonnelfer. - Al cl faadant Monument,
opfort af Jyderne i Jylland, ,"kulde have Udseende af en
Adskillelse fra Kongens ovrige tro Unberfaatler, er ikke
andet end tomme Sid. En S rotte er ingen Colistitution.þÿ �
Jyderne have ardeies intet imod at de andre Provindfer
deeltage med dem i Lpsorelicii af det projecterede Mo-
numenl. Men de ville at Monumentet stal staae i Jul-
land , som Kjcrrnen af den danste Star. þÿ �Ligesaalidtkunne vi indramme det formeentligen mere Pasjende ar
vpfore Mindet ,orau Stcrnderhuset i Bibvrg. Om foieTid ere udentvivl vore Provindsialstcrnder forenede til en
eneste, samvirkende, stor Corporation, og Skotten staaer
da forladt!

C. Om en Off.rstorte er det Monument, hvorved
Slette Fredriks Minde paa den meest passende Maade
ihukommes, stulle vi ikke paastaae. Men Let forekommer
os dog, at en Offerstorre, paa det hoieste Punkt i Jyl-land , og paa er Sted ter ved dets Ravn narmest haverTanken ril' Himlen, temmelig vel maa stemme overeens
med den Lak, Mange udentvivl ville opsende til vor him-
melste Fader, for hans naaderigc Bestikkelse af en Konge,
der mecr end nogen Anden har fremmet Danmarks Bel-þÿ �En Frihebsstorte bor del ikke vare, tyi hvad hårdevi da at lcrgge vor Erkendtlighed for Tagen med, naar
Christian den Ottende stjcrnker os en Constitution!

Biufgaard og A ldebertsminde, d. 8 Febr. 1646.
I- P- Ingwersen. (5. Dalgas. .




