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Blandinger.
I Ba il ly. le-Tour har en Skovriders Kone

fsdt en Pige, der forovrigl er regelmæssigt skabt, men
har fire Tine , nemlig lo paa det scedvanligc Sted
og to i lige Frastand noget dcrund.cr. (Bliver Pigen
smuk , hvilken Forvirring vil hun da ikke anrette i
den mandlige Verden, da allerede to Tine tidl kunne
gjore Ulykker nok! Monologer under sire Tine,
det er ogsaa noget Nyt.)

I Ed in bur g er dod et ugift Fruentimmer, Mist
Jane JnneS, som efterlader sig en Formue af 800,000
Pc. Sierl. og Ejendomme i forskjellige Egne af Skot-
land til er Belob ak 1,200,000 Pund, allsaa ialt to
Millioner Pund. Den gode Dame var meget spar-
som , »g. nænnede ikke al tænde el Lvs, ta hun en
Aften skulde qaae op ad en Trappe, hvisaorsag hun
gjorde et Fald, som havde hentes Dod til Folge.

Den ftorste nulevende Kjæmpe opholder >ig i Bo-
slv.i. Han hedder Hamilew og maaler ni Fod.
Men ban er temmelig vanskabt. Paa hveii Been
har han lo Knæer, og kan lægge sig ned paa dem

Begge. Han er nitten Aar gammel og Son af en
Matros i Pbilatelvhia.

En for ikke længe siden i Philadelphia hen-
rettet Morder har, ved et formeligt Testament, stjæn-
ket sin Pandeskal til Hr. Booth, den forste tragiske
Skuespiller i Amerika, for at ban stedse kan bruge ten
som Hamlet, » Scenen med Graverkarlen.

Tmbordpaa del nylig opbrændte amerikanske Damp-
skib þÿ ��L�e�x�e�n�t�o�n�"var ogsaa en Moder med to Born.
I Ulykkens Tiedlik udviklede denne QvindeS moder-

lige Kjerlighev en saadan ophoiel Kraft, at siere af
Passagererne, forglemmende tereS egen Fare, omgave
den ulykkelige Moder og hjalv at anbringe hende med
begge hendes Born paa en BomuldSsæk. dei eneste
tilbageværende Redningsmiddel, som de ellers havde
reserveret sig selv. Men neppe var Sækken med Var-
somhed siret ned i Vandet, for en Bolge rev eet af
Bornene ud af Moderens Arme. Hjerteskærende var
Synet at Moderens Fortvivlelse, idel hun, convulsi-
vist omklamrende sit andel Barn, maalre see del for-
ste synke, uden al kunne frelse det. Snart forsagede
imidlertid Kræfterne hende, og da ogsaa det ander
Barn blev hende srarcvel, og Livet saaledes ingen
Værd mere havde for hende, styrlede hun sig selv
frivillig bagefter, for al folge sine Bern.

I Paris vare. for cl Aar siden, to unge Men-
nester todeligl forelstede i hinanden. De talte kun
om Flugt og Selvmord, fordi de ikke kunde ægte hin-

anden lige paa Stedet. Efter et halvt Aars Forlob
var Kiærligheden afkjolet, og Pigen var saa fornuft
tig, at ægte en anden Mand, som bod hende et sorg-
frir Liv. Der var nu meget godt; men nu vilde hun
ogsaa gjerne bave de Breve igjen, bun havde ssrcvel til
sin sorrige Kjæreste, de'Iige, romantiske, gandste elstovs-
smægtende Breve. Den unge Mand gav dem ikke fra
sig, men bar dem stedse paa sit Bryst. Hvad skeer?
Den unge Mand gaaer en Aften hjem fra Theatrct;
en Tyv overfalder ham og fralager ham banS Brev-
taste. Der ligger en Banknote paa 1000 Fr. deri ;
men hvad bryder man sig om Pengene , naar kun
Brevene ere der? Langlud paa Natten kommer den

unge Mand hjem. Hvad sinder han her? Sine
Penge, sin Brevtaste, men ikke sine Breve. Hans
gamle Kjæreste havde ladet dem stjæle. Der er nu
desangaaendc gjort en mærkværdig Proces anhængig;
thi den unge Mand vurderer sine Breve til en halv
Million Fr., og erklærer man ikke ham kor afsindig,
saa maa den stionne Brud betale, der er ikke Andet for.

En ung juritist Student i Paris , Alexandre S.,
af meget agtværdig Familie og udmærket ved sine
personligt Egenskaber, kom for et Par Uger siden i
Ordstrid med en af sine Kammerater, sandsynligviis
over en meget ubetydelig Gjenstand. Alexander blev
udfordret af Modparten, men meentc at han ikke b«de
modtoge Udfordringen. Han erholdt da en Morgen
et Brev, der synes at have foraarsagel hans Dod.
Brevet var meget laconist og indeholdt kun svigende
Sætning: þÿ ��D�e�r�s�o�mDe er en Nar, beklager jeg Dem;
dert'om De er feig, foragter jeg Dem." Dette gjorde
en strækkelig Virkning paa det unge Menneske og
exalterede banS Egenkærlighed til et SlagS Vanvid.
Han havde troet at burde afsiaae Duellen, og han
tog sin Tilflugt til Selvmord. Han indelukkede sig
paa sit Værelse og tog en Ragekniv frem for at stjære
Halsen over paa sig. De sorstjellige Snit man har
bemærket paa hans Hals, sones al lilkjendcgive, al

hans Haand ikke har været sikker; el eneste bredt og
dybt Saar vidner om, al han tilsidst har gjort en
voldsom Anstrængelse. Imidlertid indfandt Doven
sig kun langsomt, stjondt hans Blod flod i strom-
meviis henad Gulvet, og den Ulykkelige havde endnu
Krast til at stige op i Vinduet og styrte sig ned fra
femte Etage paa Gaden. Han blev bragt til Vhos-
pice de lu Pitié, hvor han dode tre Timer efter.

Den beromle lragiste Skuespillerinde Dem. Ra-
chel bar, fra en hoi Velynder, modtaget en Present,
der udmærker sig ligesaamegct ved sin sindrige Sam-
menstilling, som ved sin Pragt. Den bestaaer i el



Indsendt

3 Anledning af Jylland-postens Gjensvar paa mine
og Hr. Major Jngversens Bemarkuinger om el Minde
paa Himmelbjerget, maa jeg forst og fremmest protestere
imod den Bestyldning þÿ ��a�tdansk Podel stedse lagger
en Kaadhed for Dagen som man nasten overalt finder
bragt i Udøvelse." Nogen Pøbel i Ordets graverende Be-
tydning haves vel »eppe i Danmark, i det mindste ikke
paa bandet. Enkelte Individer henhorende til denne Ca-
tegorie, kunne vel opvises. Men islmindelighed er Na-
tionen for vel opdragen, til ikte at respectere hvad der

fortjener Respect. Navnet Pøbel vare derfor danlyst fra
det civiviliserede Danmark, og salleds Agtelse forene alle i
Klasser af Folket til et for Fodcland og Konge varmt
folende Heelt. At Beivisere, Ledepale og Milepale hos
os, ftulde afgive Beviser for hiin Jyllandspostens Paa-
stand, er efter min Erfaring saare sjeldent Tilfaldet.
Jeg har ikke bemarkct saadant i Fyen eller Bejle- og
Ribe-Amter, i det mindste ikke i ben Grad at nogen for-
uroligende Barsel deraf lod sig drage. Udenfor Ribe,
ved en aaben Landevej, stod Moltkes Støtte 1826 da jeg
saae den, endnu aldeles ubeskadiget. Det samme er der

sagt mig, stal vare Tilfaldet med Bernstorffs Skotte i
Ejelland. .

Rast anførte, stal jeg gjore Hr. Redacteuren af jyl-
landsposten vpmarksom paa, at i vore Bemarkuinger have
Major Jngversen og jeg tydeligen tilkjendegivet, at vi
tillige besvarede adstillige os ihandekomne private Skri-
velser. Bi have derfor ved at omtale Ubensigtsmassig-
heden af at opføre Mindet for Sjette Fredrik uden-
for Standerhusct i Biborg, ingenlunde sigtet til Jyllands-
posten. Saare kjart er det os forresten at erfare, at
Jyllandsposten samstemmer med os i bemeldte Henseende,
og tillige erkjender, at en Skotte for vores afbøde Mo-
nark end mere vilde vakke Bondens Fodelandskjarlighed
og Selvfølelse.

Betraffende den, Folket tilkommende Garanti for de
til Mindet indsamlede Penge, da mene vi at Himmel-
bjerget, ester hvad her og for er anført, maa afgive et
ligesaa sikkert Underpant som en Kjobstadtorv. Den Er-
klaring Eieren af Himmelbjerget har bekjendtgjort, var
os rigtignok uventet, men vi haabe at overvinde denne
Vanskelighed.

Hvad forresten betraffer de Jnconseqventser Jyllands-
posten vil finde i det, jeg har strevet for en Constitution,
og mit Forsvar for et Minde paa Himmelbjerget, da stal
jeg vise Hr. Redacteuren at jeg fuldkommen er i det
Rene i saa Henseende.

Naar jeg bar sagt, at det er gaaet langsomt med Alt
hvad der angik Folkets materielle Interesser under vore
EnevoldSkonger, da har jeg i saa Henseende tydeligen
fremhavet den Periode, som gik foran det Tidspunkt da
vores afdøde Konge tiltraabte Regjeringen ; ligesom jeg
ogsaa med tilbørlig Paastjonnelse har fremstillet Sjette
Fredriks Regjering som det lyseste Punkt i hele Tids-
rummet siden Enevoldsmagtens Indførelse. Jeg har alt-
saa allerede her ydet Sjette Fredriks Fortjenester den
behørige Erkjendelse.

Naar jeg har talt om en Tilbagegang under Sjette
Fredrik ved Statsgjeldens Forøgelse, eller sagt at Alt
er forblevet ved det Gamle ester Standernes Indførelse,
da er det noget jeg i mit Forsvar ogsaa har berørt, og
her er altsaa ligelede? Overeensstemmelse.

Naar jeg i mit Forsvar har sagt: at var der virket
ligesaa meget sil Landets Opkomst under hver af den af-
døde Konges Forgjangere , turde Danmark vel nu over-
gaae ethvert andet Land i Statsstyrelse, da staaer dette
aldeles ikke i nogen Modsigelse med mine tidligere Ft-
tringer for en Constitution, thi jeg har aldrig benagtet
at der jo ogsaa kunde stee saare meget Godt under en
Enevoldskonge ; og at dette virkeliqen er fleet under
Sjette Fredrik, derom vidner Bondens nuvarende
Stilling i Statssamfundet, den langst fuldbragte Utstift-
ning, Tiendens Forvandling til en tast Afgift , Hoveriets
Bestemmelse eller Afskaffelse, de betydelige Opdyrkningersom overalt have sundet Sted, vore KjobstatterS Opkomst,
den friere Handel isar med Kreaturer, Vejenes betydelige
Forbedring, Skolevasenets Organisation, BarnepligtenS
Regulering , Standernes Indførelse, Mcdicinalvasenet
0. s. v. Havde Fredrik den Tredje, da han vidste at
tilvinde sig Enevoldsmagten, strar begyndt som Sjette
Fredrik, hvor ganste anderledes maatte det ikke have

, seet ud i Danmark , da Sidste tiltraabte Regjeringen.
Hvor ganste anderledes maatte Fredrik den Sjette,
med sin gode Billie til at gavne , ikke da have kunnet
virke. Ja umuligt var det ikke, at vi da allerede for
lange siden havde varet i Besiddelse af en Constitution,
og ved denne bevaret Norge, Flaaden, og restitueret vore
Financer. Fredrik den Sjette har altsaa ved at
fuldføre hvad hans Forgjangere for langesiden burde
have gjort, men ikke have gjort, mere end nogen Anden
af vore EnevoldSkonger fremmet Danmarks Bel. þÿ �Bel
mener Jyllandspostens Redacteur, at Tiden først stalkomme, da man fra det historist« Standpunkt »partistkan bedomme Fredrik den Sjettes Bard som Konge,
og ingen Historieskriver, tilfoier han, vil optråde med det
Vidnesbyrd, at Danmarks Bel meest blev fremmet under
den Konge, under hvis Regjering Norge gik tabt, Flaadenbortrovedes og Statsgjelden steeg indtil þÿ�1�3�0 �150 Mil-
lioner, men at tvertimod denne Regjering i Historien vil
blive antegnet for en uafbrudt Ulnkkesperiode , som
endog forgjaves opsøges under de tidligereRegenter. þÿ �Undertegnede mener, at man bedst under-
søger en Ting, medens Kjendsgjerningerne endnu ere i
frist Minde. Sandheden kommer da bedst for Dagen.
Rorges og Flaadens Tab, ligesom Statsgjeldens Forøgelsesvare vistnok store Ulykker, men naar ikke desmindre Lan-
dels Tilstand i høi Grad har forbedret sig, og det mere
end under alle foregaaende Enevoldskonger , maa det dogvare rigtigt at Danmarks Bel meest blev fremmet under
Sjette Fredrik. Ulykker som de anførte forekomme
desuden jevnlig i vor Historie. Endog under den Konge
man har kaldet Danmarks store Konge, hvilket han i visse
Henseender ogsaa var, mistede Riget adstillige Provinbser,
og haus Efterfølger forefandt kun en »betydelig Flaade
og forstyrrede Financer. Selv Fredrik den Fjerde,som nast Fredrik d e n S j e t l e har gavnet Landet meest,
maatte ogsaa prøve Skjabnens Luner.

Til Slutning endnu følgende: Naar jeg har sagt at
man maa holde sig til Kongens Raadgivere, naar Talen
er om hvad Slet der er foregaaet under Fredrik den
Sjette, da er dette «t forstaae saaledes: at det er
Raadgiverne, det Slette maae tilskrives ; thi jeg vecd hcell
vel, at i souveraine Regjeringer maae Kongerne bode for
de Fcil Ministre og Andre have sorflyldt.

Aldebertsminde, den ole Marts 1840.
C. Dalgas.

Bekjeudtttjorelser.
At vor kjare Datter, Elisabeth Eathrine Nelle-

mann, 1 Aar gammel, den Ilte dennes ved Døden er
afgaaet, bekjendtgjøres herved sørgeligst for fravarende
Slagt og Benner.

Aarhuus, den 14de Marts 1840.
21. L. Nellemann, L. Nellemann.

fodt Hyphvff.
Val i st>olnhvmnta.

Søndagen d. 15de førstkommende afholdes Bal i Sel-
stadet, hv.rtil Fremmede, som indfokes af Selstabets
Medlemmer, kunne erholde Adgangs-Billct -> 1 Rbd. hos
en af Undertegnede.

3. Negenbnrg. T«,. Fabricius.
Etter vedtagen Bestemmelse i Boet efter Muursvend

Rasmus Sørensens Enke Mette Jensdatter
foretages Auction over det bemeldte Boe tilhørende Sted
No. 433 paa Fiffergade, saaledes:

1ste Gang Torsdagen den 26de Marts, )
2den Gang þÿ �þÿ �2den April, ) 1840,
3die Gang þÿ �þÿ �9de April )

hver Dags Formiddag Kl. 10. Første og anden Auctiou
afholdes paa Aarhuus Raatstue men Zdie Auction i Ete-
det, der er bestaaende af 3 Fag 1-Etage Huus med Gaards-
og Haveplads. Hvilket herved bekjendtgjøres.

Aarhuus, den 12te Marts lfc40.
F l e i f c h e r.

Licitation.
Torsdagen den 26de d. >.o ., Kl. 10 Formiddag, bliver

paa Tinghuset i Hammel afholdt Licitation over Opfo-
relscn af en ny Steenbro ved Snorum, paa Beien mel-
lem Randers og Rye. Contitioner og Overflag ere for-
inden Licitationen til Estersyn her paa Contoiret.

Frysenborg Birkecontoir, den Ilte Marts 1840.
Kampmann.




