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Sag, og at Souverainiteten over Syrien er frataget
Mehemed?" þÿ �þÿ �Allah kerim\ (Gud er stor !) M>»
hemed og vi Alle stole paa hans Bistands" Dermed
var Conferencen endt. Kort derefter havde te sire
Magters Consuler forladt Beirut .oa begivet sig om-
bord paa de engelste KrigSffibe. Men de øvrige der
bosatte Engloendcre havde trukket sig ind imellem
Bjergene. (De franske Fonds vare atter dalede paa
Børsen i Paris, i Anledning af det fornyede Rygte,
at der i Levanten havde varet en alvorlig Recvntre
mellem den engelste og den franste Flaade. Den
brit'isse Regjering har givet Ordre til i største Zil
al udruste endnu 10 Linieflibe, som derpaa strar skulle
afgaae til Flaadens Forstarkning i Middelhavet. Paa
Malra ophobes der en uhyre Mangde Forraad af
alle mulige Slags Krigsforoødenbeder. Del hedder,
at Englanderne have bemægtiget sig Staden: þÿ ��K�a�t�-
el-Frank i den persiffe Havbugt, 3 Mile fra Bas-
sora. Man troede, al der sammesteds stulde famles
et engels? Troppekorps, hvis Bestemmelse var ar
agere mod Wgypterne i Arabien.)

Til Konstantinopel var indtruffet den rus-
fiffe Generolodjulanl Liewen med den Anmeldelse
til Porten, at det 5>e russiste Armcekorps under Ge-
neral Ludders havde faaet Ordre til al indskibe sig
til Constantinopel hvad Oieblik det ønstes , samr or
de engelste, russiste, østerrigste vg preussiste Eonsuler
vare beordrede til at forlade Alerandrien. Grev Pon-
tvis (der allsaa endnu ikke havde forladt Eonstanti-
nopel) havde efter en fra Paris modtagen Depesche
erklaret Porten: at een eneste fremmed Soldats eller
eet eneste fremmed Krigsskibs Ankomst »il Hovcdsta-
den, vil af Frankrig blive onseet som en Krigserkla-
ring. (I Sculari har varet Oprør, som tog lyk-
kelig blev dampet.)

Den brittiskc Erpedition mod C hin a var (ifølge
en til London indtruffen Beretning fra Bombay) lo-
ben ind i Eantonsfloden og havde allerede aldeles
ødelagt Forterne i Bocca Tigris.

I Frankrist stal der, ifølge Regjeringens Or-
dre, oprettes 5 Leire, nemlig ved Paris, Metz, Eba-
lons, Befort og St. Omcr. Den franske Har brin-
ges til over 500,000 Md.; det forspandte Artilleri
til 1600 Kanoner. Ministeriet har bestilt Baraker
til 80,000 Md. For 30.000 i Omegnen af Paris,
paa bvis Befastning der nu daglig arbejde 24,000
Md., for 15,000 ved Metz, oso. Der er bestilt 48,000
Heste. Og Nationalgarden udgjør 500 Bataillolrer.
Alt tyder paa, at man belaver sig paa en frygtelig
Krig. Fra Gensersøen meldes: »I vort franste Na

Nvheder fra Udlandet.
Den franske Flaade, bestaacnde af 10 Linie-

skibe og endeel mindre KrigSsortøier, under Admiral
Lasusses Kommando, er seel styrende adBevrul til.
Admiral St o pfvrd krydsede vedvarende udensorAlex-
andrien, beredt »il al agere, saainart den Mehemed
givne Frist var udløben. Den første Termin er forbi
(skrives der fra Alexanbrien den 2den Septbr.) , og
Mebemed Ali har nu kun ZEgypten alene, alt Andet
bar ban fortabt , ifølge Lvndonnertractatens Beflut-
ning. Naar den naste er forløben , 10 Dage ester,
bar ban vgsaa mistet dette. Der er da ikke andet
tilbage for ham, end at kampe og forsvare s, g indtil
det Pderste. I de sidste Dage havde han ikke mer«
mvdlaget de allierede Magiers Eonsuler, men paa det
alvorligste beiyter dem, al naar den ham satte Ter-
min var forbi, vil han ikke mere indestaae for deres
Liv , bvis de ikke forinden have forladt hans Land.
Som Skippereficrretning meldes, at Paschaen havde
den 28te Aug. om Eftermiddagen, overvaldet as le-
gemlige Lidelser, ladet stg forlyde med, at han vilde
underhandle, men samme Dags Asien havde han saaet
tin gamle Energi tilbage, og var atter fast besluttet
vaa at vove Alt. Samme Nat havde han faaet et
vigligt Budstab fra Ibrabim, ter var vaa Marschen
fremad, ifølge den Gamles Ordre. Det hedter, at
bvor han kommer frem. forene Indbyggerne sig med
ham, saa hans Har bliver større Dag for Dag.

»stlauiderne va Tyrkerne have, ifølge
Skippcreflcrrelninger, besat Tripolis, Tarsus og flere
andre syriske Kyster. Commodore N a p i e r "havde
gjort et nyt Forsøg paa at bringe Syrien i Opstand
mod Mehemed Ali. Han havde nemlig forlangt, at
begive sig til den agypliste Leir ved Beirut, men det
var blevet ham afflaaet. Derpaa havde han begjcerl
en Samtale med Anførerne, og det indrømmedes
ham. Ledsaget af en talrig Smb og forsynet med
en Tolk, begav Commodoren sig da i Land og gjorde
Høvdingerne, saa høitideiiot som muligt, følgende
Svørgsmaal: »Hvem anerkjende I som Eders legi-
time og souveraine Herre?" Hassan Bey tog Or-
vet og svarede: »I Fjor var det Sultanen; i Aar er
det Mehemed Ali." þÿ �þÿ ��M�e�ner Mehemed Ali ikke
Sultanens Vasal?" þÿ �»Jo, han var det; men Skjab-
nen vil det anderledes. Han er den eneste Arm, som
forsvarer vort Land." þÿ �Vilde I have Mod til at
kampe mod Abdul Meschid?" þÿ �þÿ ��Z�n�d�t�i�lden sidste
Blotsdroabe!" þÿ �»Vide I vel, at sire af Europas
største Magter have paatagel sig at forsvare hans



Indsendt.

xet var miz særdeles paafaldende, i dette Blads
Ro 149, at finde et Inserat med bittre Bebrejdelser mod

mig, fra en Mand, med hvem jeg bestemt troede at staae
paa en venffabelig og fortrolig Fod, og med hvem jeg i
de mange Aar vi have kjentt hinanden, aldrig forhen har
staaet i noget Forhold hvor Anmasselser giensidig kunne
have fundet Sted.

D'Hrr. Major Ingwersen og Kammerraad Dal- j
gas opfortrede i offentlige Blade til er Monuments
Oprettelse for den forevigede Konge; da jeg inderlig har
elstet ham, yndede jeg Foretagendet, og da jeg troede
ved mil udbredt? Bekjendtstab til saa mange af vort
hånds Hædersmænd, ar kunne gavne Sagen, tilbod jeg
som Deeltager min Asjistence, hvilket Tilbud, (som el

samtidigt fra Hr. Zustitsraad With), jeg formoder med

Fcrnoielse blev modtaget.
Det i Opfordringen proponerede Himmelbierg var og

blev lukket, og i en afholdt Forsamling foreflog ieg
Staaderborg El.tsbakte, som el passende og yudigt oe-
liggende Sted. Hr. Dalgas overtog i den Anledning
ar skrive til Hr. Zustitsraad Blichfeldt, og erholdt
indvilligende Svar, som sendtes mig fra Ma>or Zuz-
c er fen, med Anmodning om at besorge hvad videre

maatre rare f-rncdent. Jeg heuvendle mig strifllig til
Hr Stiftamtmand Rosenorn i Aarhuus, og modtog
Svar, indeholdende te Forholdsregler cer maarce rages.
Jeg reifte med det erholdte Svar til Major Ingwer-
sen og spurgte: om han vilde overtage Reisen ril Skan-

terbcrgi, Men han nntstyldre fig, og lob ung beiorge
tel Fcrnodne. Jeg tog til Daugaard, og da Zustitsraa- j
her. ei vilde reise em, men vel folge med, saa foceloge vi

Touren med hverandre, og Sagen oleo paa bedste Maade
indledt, Slotspladsen cpmaalr, et af Zustitsraad With
paa Foreningens Vegne ffreven og af os Begge unterstre-
vel Andragende blev leveret Kirkeinspectionen, som lo-
vede ar overlage dets videre Lesorgelse. Om na dette

fortjener Navn af Anmasselse overlades det ærede Publi-
kum til Betommelse.

Man sendte mig 500 af de trykte Subscriptivnslister,
fonTjea uden Fortrotenheb for Storstedelen har udfyldt
cg forsynet med Adresser til hvect Sogn; borlsentle -en
Deel af 'amme og overbragte personlig en anden Deel,
f-t mundtlig at anbefale Sagen Ho- d'Hrr. OvnzhedS-
rerfoner, som skriftlig havde giver holte om at besorge
Fordelingen. Saaledes var jeg i Skive, Viborg, Aarhuus
og Skanderborg, tog paa Hjemveieu over Daugaard, for
leilighedsvilb al tale med Zusrit-raaden om de Bekendt-
qjcrelser ter vilde vare ar in-rore i Bladene, saavel t:l
denne Provinds scm til O e,kisterne, naar Tilladelse til Mo-
numentets Opforelse paa Skanderborg Slolebatke indlod.

Te med Hcnsvn hertil forfattede Eoncepter, tog jeg
til mig, cg strar etter min Hjemkomst sendte jeg Asstrif-
rer af samme til Wiuff for at dnnge i Erfaring, om

man der og paa Altebeltsminde, maalte være emge med

o- Andre. Fem til ser Uaer gik fordi, fra ben Tid jeg
bortsendte Eoncepterne, indtil Cancell,e-Resolution ind-
lob. hvis Zndbold jeg i Afskrift strar sendte d'Hrr. Z n g-
mersen og Dalgas, og - da i den lange Mellemtid

ingen Indvendinger vare gjorte imod de omtalte Eoncep-
ters Indhold, saa ilede jeg uden Betænkning med at lade

Bekjendtgjorelscrne indrykke, og jeg haader, Zngen vil
finde noget anstodeligr i samme, og aldrrg har jeg paa
fjerneste Maade tcrnkt paa. at Kammerraad Dalgas
stulde være e: villielost Redskab i mine Hænder, saa lidt
som jeg onjker ar være det i hans.

Men þÿ �Hr. Talgas kan muligt dog have Aarsag
tsi Misnoie: hoad der har varet denne Sag vedkommende
er qjensidig bestandig gaaet over Wiuff; nu kunde man
ajenii tanke fig det Tilfalde, at Major Ingwersen
bar glemt eller forsomt at oversende de omtalte Concep-rer', og la vilde, som sagt, hans MiSncie ingenlunde vcrre

ugrundet; uagtet dog jeg var cg er aldel-S uskyldig.
Hvis nu Hr. Dalgas som Ven havde spurgt: hvor-

for har jeg af lette Inserats Indhold intet erfaret, for
jeg laste det i offentlige Blade? saa antager jeg Sagen
havde jævnet fig uden at han havde bragt den for Puvlt-
cum. og i Vrede fratraadt Foreningen.

At Iustilsraad With har tilskrevet Thorwaldsen
kan vel ikke f-rncne Navn ak utidig Anmasselse, og min-

Trykt i Aarhuus

dre vil det derpaa nu erholdte Svar findes ubehageligt,
da samme giver hofte onn at han af Kjærlighed til den
forevigede Konge vilde udfore et attraaeude 4re Bas-r-
liefs uden Betaling.

At Herluqdrmmernes Beboere ere indbudne til Deel-
tagelse, er foranstaltet af Iustitsraad With og mig,
forbi vi ansaae det passende i foreliggende Fald at til-
ncrrme os Alle, som med Taknemmelighed mindeS den el-
stede Konge. Da nu Hr. Major Ingwersen ingen
Tilboielighed viste hertil, og Hr. Dalgas for Zndsen-
delsen var fratraadt Foreningen, saa vil heri neppe findes
noget fornærmeligt. Behoves nu til mit Forsvar mere,
eud hvad her er anfort, da overlader jeg saatant gaubste
til d'Hrr. Zustitsraad With og Major Ingwersen,
og agter ei oftere ved smaalige Kjcrvlerier at kjede et
æret Publicum.

Nebel Mol le i September 1840.
Hans Wulff.

Vekiendtfljoretfer.
Da Domkirkens Reparation nu er tilende-

bragt, afholdes Corifirmationen forstkommende
Sondag i bemeldte Kirke, og ligeledes Mua-
nedscommunionen den derefter folgende tredag,

Aarhuus, den 28de September 1840.
Lindhar d. Fonsf.

Efter nogle Tages Lidelser af Strubehoste, bortkaldte
Gud Dags Formiddag vores kjære Datter, Ida So-
phie (shristiane Georgine, kuns noget over Aar
gammel. De, der kjendte dette elskelige saa haabefulde
Barn þÿ �vores Forstefodte þÿ �ville bedst kunne vurdere
hvad vi have tabt; dogþÿ �Herren gav, Herren tog. Her-' rens Navn vcrre lovet ! Med denne Trost kundgjores
dette af dybtsorgende Forældre for Slægtninge og Ven-
»er, om hvis Deeltagelse vi uden Kondolation ere over-- beviste.

V c i l e, den 25de September 1840.
Sophie Anchersen, M. Anchersen.

fod Thomsen.
Fredagen ben 2de» October forstkommende, Kl. Il For-

middag, bliver ved Auction paa Lyngballegaarb bortsolgt
circa lOO Slkr. fede Faar og Beder. Lysthavende ind-
bydes.

Frysenbvrg Birkecontoir, den 22de September 1840.
Kampmann.

Fra Glas-Fabrikken Frederiksfeld,
j afskibes i disse Dage en Ladning Glasvare ril Aar-

huus, hvilket til Vedkommendes behagelige Efterretning
herved bekjendtgjores.

I Audkjær Byes saakaldte Sonderstov, beliggende
i Nærheden af Landevejen imellem Fredericia og
Weile, ere to gode Skovstifter til Salg. De, som mu-

\ ligen kunne onste at kjobe iamme, ville behage desangaa-
ende at henvende sig ril Bolwig paa Karensdahl ved
Fredericia. Det bemærkes, al den hele Kjobesum kan,

j hvis bet cnstes, imod fornoielig Sikkerhed og imod at
forrentes, blive staaende ubetalt indtil videre.

Z Lobet af October Maaned staaer til Salg hos Pro-
curator Ealundan i Skanderdo-g l0 udmærkede gode
og særdeles vel holdte Martii-Maaneds Grise, nemlig
O Galte og 4 Udbodere.

Svr en Zvmsrue der kan paarage sig al assistere en
Huusmcder ved en storre Huusholdning paa Landet, og
kan legitimere hendes Duelighed hertil, samt godtgjore
det Fornodne med Hensyn til god Opforsel, er en Plads
ledig til lste November d. A. Adressecontoiret giver
nærmere Oplysning.

En Dreng af god Opdragelle som er confirmeret og
besidder gode Fortundflaber i Regning og Skrivning, kan
til forstkommende lste November blive antaget i Han-
delslære. Nærmere Oplysning erfares paa Adressecon-
tviret i Aarhuus.

Skriveri modtages og expederes saasuart

muligt af Jacob Smith,
paa Frederiksgade.

Tirsdagen den 6te October afgaaer Skipper Kock
fra Kolding til Kjobenhavn, medtagende Passagerer cg
Fragtgods. H. Borch.

Stiftsbogtrykkerie.


