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Blandinger.
Kunstberideren Louis Soulier, Franconi's veer-

dige Medbeiler, er omkommen paa en tragist Maade.
Han var, efter el Aars Ophold i Konstantinopel, i
Begreb, al vende tilbage til Tydstland, cg havde alle-
ree sendt sin Familie scrud. Da erfarede han, al

Tartini, el tidligere Medlem af hans Selskab, hvem
han havde ncrgtet sin lOaarige Dallers Haand , be-
fandl sig > Bucharcst , cg at den bortstygtede Datter
var hos ham. Han iler did, træder, bevcrbnet med
en svær Ridepidst, ind i Tardini's Værelse, og styrter
sig over ham som en Rasende. Tardini havde, for
at voerge sig, grebet en Pistol. Derover bliver Son-
lier endnu mere forbittret , pidsicr l»s paa ham, og
fuger at afvæbne ham. Men nu giver TardiniJld,
cg han styrter baglænds cm i sit Blod. Kuglen var
gaael gjennem hans Pande.

En heel Skibsladning af tscherkessisie Piger þÿ �

500 i Tallet þÿ �er ankommen til Konstantinopel
og udstillet tilsalgs.

I New-Icrk har en Kjobmand gjort sin Lvkke
derved, al han ved sin Bouliks Aabning lod male paa
Skillet cg bckjendtgjore i alle Byens Aviser: þÿ ��A�l�l�e�-
haaude Nodvendighedsvarer har John Digelaw, som
ogsaa enster al gifte sig." Denne Bekjendtgjorelse
hidlckkcde en Mængde nySgjerrige Kunder af del au-
del Kjon, cg for al dette Antal ikke stulde tage af,
log han sig nok iagt for at gifte sig. I faa Aar er
han bleven til en riig Mand. >

I B r u s s c l gjor et Selvmord stor Opsigt. Det
er Hr. Opdenberg, En af Directeurerne for Société gé-
nérale, som har aflivet sig selv. Han var Pebersvend,
Eier as flere Millioner , agtet af alle Mennefler,
over 70 Aar gammel, cg Aarsagen, hvorfor han dræble
sig selv, var den, at han ikke kunde bære Tabel af to
næsten samtidigt afdotc Venner cg Bordfæller , der
idelmindste vare 40 Aar yngre end han. Han har
efterladt sig en rorende Erklæring angaacnde sin sidste
Bcflulning.

De engclfle Aviser ere ragede i en hidsig Strid
angaaende der Sporgsmaal, cm Dronningen igjcn er
frugtsommelig, eller ikke.

Den bekjendte Englænder Osdaldistone, der
har sal en uhyre Formue til paa sir overdrevne Lieb-
haveric for Heste cg Hunde , har i denne Ttd gjort
fallit. Der fortælles (som dog næsten er utroligt)
al hans Huntc-Kcble stulle ved Auctioncn være ud-
bragte til 40,000 Species.

Ten berømte franske Skribent Jules Janin
har af den tyrkiste Sultan faaet tilsendt Nischan-
Jflitar - Ordenens Decoralicn i Brillanter fordi han
har underviist Rcschid Pascha i det fr. Sprog da han
opholdt sig som Gesandt i Paris.

Ogsaa <f omponisten D c n i ; e l l i har as den tyrkiste
Sultan faaet en Ortens-Tecoration i Brillanter.

Ved Greven af Nassau's ssorhenv. Konge af
Holland) Formælsttg med Grevinde d'Oultremcnt
have Grevens Borneborn gjort det bedste Parti. Gre-
ven har nemlig, paa sin Brvllupsdag, foræret Enhver
af dem þÿ �de vare otte i Taller '400,000 Ducarcr.

I Paris leve to rige Amerikanere, Oberst Thorn
cg Banker Wels. Disse Unionens frie Borgere have
faaet det Indfald, at give aristckratiste Baller. To
nysankomne Landsmænd, Hr. Bingham cg Madame
Molton, overbyde dem endnu. Disse stolte Zankeer
tillade Ingen al dandse en Vals eller at drikke et
Glas Punsch hos dem, med mindre han i del Aller-
mindste kan dokumentere en hundredaarig Adel saavel
paa Fædrene som Modreneside.

Den beromte Sangerinde Heinefetter er bleven
engageret i Paris. Hun faaer i del forste Aar 4000
Species, i det Andel 0000 cg i det Zretie bOOO Sp.
Mademoiselle Heinefetter er, ligesom Rachel, as
jodist Herkomst.

Ligesom de forste Ord af den Beckerste Rhinsang
maa holde for ved alle mulige Lejligheder, saaledcs
havde især en kommis i Frankfurt strevet de Ord i
sin nye Hat: þÿ ��S�i�esoklen i hit nicht ha ben!" þÿ �

Men hvor forundret blev han, da han en Dag, ved
sin Bortgang fra et K afseduns, paa det Sted, hver
han havde lagt sin Hat, fandt en gammel Torv,
hvori de Ord vare flrevne med store Bogstaver: þÿ ��H�a�r
ihn schon.

Ernst Men sen, den ncrste Hurtiglober, traf i
Gcttingen sammen med Anatomen Langenbcck, som
bestormede ham med Anmodninger om, ar lade sil
Leg em cp skj ære, for al han kunde anstille nogle
Undersogelser angaaende den ubegribelige Beskaffenhed
af Hurligloberens Lunge og Milt. Lægen forsikkrede,

i al Sagen var en reen Bagatel, cg al Alt stulde være
sammengroet igjcn om otte Dage. Men da Norman-
den standhaftigt vægrede sig ved, al lade sig secere i
i levende Live, kom Analomen i den heftigste For-
bittrelse over, at han ikke vilde beqvemme sig til al

bringe Videnstaben delte ubetydelige Offer. Men-
sen blev angest cg bange, cg en Dag var han Hem-
meligen loden bort fra Gotlingcn til Sl. Petersborg.



24 þÿ �45 -
50 þÿ �

5 -
40

1
þÿ �93 -

Cuirasseer-Regiment, hvilket saaledes herved bekjendtgjo-res. Conditionerne ligge til Eftersyn paa mit Contoir.
Horsens, den 20de Marts 1841. R ceder.
I Henhold til den fro Undertegnede i Norre-Jyllands

Stiftslidender meddeelte Underretning om indkomne eller
anmeldte Biorag til et Monuments Oprettelse for den
afdode Konge, hvis Belob til den Tid var 1413 Jp 79 /3tillader man sig endvidere at anmelde sol-
gevde:

Fra 6 Sogne i Brusch p. p. Herreder
ved Hr. Overauditeur (vxenboll
i Beile Sparekasse .......

þÿ �3die jydste Jnfanterie-Regiment i
Aalborg indsat i Sparekassen .

þÿ �En Hædersmand i Aalborg til
Dato i Do.

þÿ �Hjerm-Ginding Herreder ved Hr.
Overauditeur perersen anmeldt

þÿ �Holstebroe til Dato ikkun .....
þÿ �Aalborg Amt tilsendt Major Ing-wersen i Beile Sparekasse . .
þÿ �Lysgaard p. p. Herreder ved Hr.

Jnstitsraad Holm anmeldt . .
þÿ �Hads-Ning Herreder ved Hr. Jn-

stitsraad Lanng anmeldt ....
þÿ �Bjerre-Hatting Herreder ved Hr.

Jnstitsraad With i Beile Spa-
rekasse

þÿ �Ostersnebe Sogn, Norvang Herred
Do. l Do

þÿ �Bollmg og Norre-Herreder ved Hr.
Cancelliraad Hcry i To. ....

þÿ �Wilhelmsborg Birk i Do
þÿ �Gjording Malt Herreder ved Hr.

Cancelliraad 11 lunster anmeldt
þÿ �Skads Herred ved Hr. Kancelli-

raad Bruun i Do
þÿ �Kster- og Bejler-Herreder Hr. Kam-

merjunker v. Ivedel-Heinen i Do.
þÿ �Ringkjobing Kjobstad ved Hr. Can-

cellisecrclair Finsen i Do. . . .

36 þÿ �72 -
33 þÿ �76 -

144 þÿ �34 -
71 þÿ �5« -
17 þÿ �82 -
23 þÿ �75 -
2 þÿ �26 -

70 þÿ �53- -
46 þÿ �50- -
48 þÿ �50 -
53 þÿ �- -

Summa: 2084 xp 26/3.
Da dette Foretagende ccngang er paabegyndt, og teg-

ner til at have taalelig Fremgang, saa forekommer det
Undertegnede, det maalte være Provindsens Beboere af
Vigtighed, at see et saa klækkeligt Bidrag tilvejebragt,
at Monumentet, om end simpelt, dog smazfmdt og va>
rigt, kunde vorde opfort. Man tillader sig desaarsag
fornemmelig at vente Bidrag fra de storre Kjobstædersom fra de Herrer Geistlige og Proprietairer, saasom et
lidet Bidrag fra hver, let ville sikkre et heldigt Udfald
af dette Provindsens forste Forsog paa at oversore Min-
det om Nutidens Taknemmelighed til en fjern Fremtid.

I Foreningen for der ommeldte Bicmeed, den 25de
Marts 1841.

Ingwersen With. Wulff.
P. S. Man gjentager det ved forrige Anmeldelse yttrede

Onffe til de ovrige Herrer Udgivere af Stiftsti-
Venderne.

Til Efterretning for dem som allerede have gjort Be-
stilling, som og for dem som maatte attraae udmcrrket
godt rodt og hvidt Kloverfroe, Thimothei- og Raigræs-froe, tjener: at samme nu daglig kan erholdes hos

A. TO. St gaard.
Nye Appelsiner og Citroner er arriveret, og faaes

billig hos 17. & 111. Lazarus.
"Foruden det hos os bestilte engelske Raigræs-

froe (der nu kan afhentes haves endnu usolgt
et lille Parti til yderst billige Priser.

Brodrene 1. P. B. & A. N. Jensen.
Bedste nrt rod og Hviid hollandsk Rlsverfrse, Dbi-

morhe- og Raigroes-Frse ventes om 8 a 14 Dage, og
scrlges til scrrdeleg billige Priser af

I. F. IV. Rose.
Bedste rodt Kloverfroe, do. Thimotheifroe, og russist

bedste Scrde-Hrrfroe, faaes hos p. Sabroe.
Brunsviger Humle, havk. Tran, Kronbeeg, Sar- 3c

svensk Ol Staal i stere Dimensioner, kan erholdes hos
Grenaa«, ten 22de Marts 1811. I. S. Moller.

Fuldblodshingsten Y. Moses,flaaer fra med. Februar af til Afbenyttelse paa Peters-holm ved Weile for dem som onste Hopper bedækket
ved samme. Bedækningspenge 5 Rbd. r. S. for en Hoppeerlægges naar den forste Gang fores til Hingsten.De, hvis Hopper ikke skulle blive drcrgtige d. A., ha-ve fri Bedækning for En næste Aar, naar Hingsten ikkeforinden er solgt. Lorenya.

Paa Grund af anden Bestemmelse agter Undertegnedeat bortsælge den mig tilhorends Donsgaard, i Alminde
Sogn, beliggende 1 Miil norden for Colding Kjobstad i
Jylland ved Viborg Landevej, med et Areal af 100 Tdr.Land Agerjord, en Skovlod paa 6 Tdr. Land, Enge til
100 Læs Hoe, og meer end fornoden Torvestjcrr. PaaGaarden holdes for Tiden 40 Stkr. Koer, en Deel Ung-
gvæg og Fa ar, samt 7 Heste. Beboelseslejligheden er
stor, og godt indrettet for enhver Familie udenfor Bon-destanden, saa er der ogsaa en god Have ved samme, ogi forrige Aar af nyt opfort 11 Fag Me>eriebygning.Ageriorderne saavelsom Engene ere af bedste Qvalitet,
og kan de forste som beliggende i en Linie sonden forGaarden, for storste Delen derfra oversees. Mergel ha-ves paa mange Steder i Marken. Hartkornet er 6 Tdr.
©i tt'fh3 Fdkr. 2j Alb. Ager og Eng, cg 1 Fdkr.Skovstyld. Tienderne ere indkiobte og Nationalbankherf-telsen er indfriet. Til Gaarden er Fiffene i Dons Soe.

Det bemærkes: at den foran opgivne Eicndom, der
er i god Drift, agtes bortsolgt, naar noaenlunde antage-ligt og fan crf)olt)?é enten nict) fKer ufceu
Besætning. Lysthavende ville behage at melde sig hosEn-ren, og forsaavidt saadant skeer skrivtlig for at erfarePrisen og ovrige Betingelser da i frankerede Breve

Donsgaard, den 18de Marts 1841.
H. C. Pape.

Jahnsens Hurtigspilendc Aarhuus -Pagþÿ ��e�r.M i
agtet at afgaae fra Aarhuus til Njsbenhavn Manda-
gen den 5te og 19de April, og fra Rjobcnhavn til
Aarhuus Tirsdagen den 13de og 27de April. Anmel-delser og Gods modtages paa Jahnsens Paquetcomvtoir
i Aarhuus hos Kjobmand I. A. Welejuø og i Kioben-havn > Nyhavn A-? 11.

En Kirkesanger og Skolelærer, der har et godt Em-bede, onffer at ombytte samme mod et andet. De her-
paa Restecterende vilde behage at henvende dem til HrC. F. IV. Lewerkhuusen i Aarhuus, at opgive det For-nodne, hvorpaa nærmere Underretning strar stal blivemeddeelt.

En Meierske med gode Anbefalinger, som for Tiden
opholder sig paa en Gaard i Holsteen, onffer sig en Pladstil 1ste Mai forstk. Det Nærmere erfares hos Forpag-ter Bcebrens paa Marselisborg.

Eii i de almindelige Skolevidenffaber vel oplærtDreng, af honette Forældre og god Opdragelse, kan en-
»i 6I'oe "kaget som Lærlnig i etaf Siellands storre K,obstadapotheker. Nærmere Under-

retning meddeles fra Svane-Apotheket i Aarhuus.
Abonnement fra 1ste April 1

paa
Dc« Berlingske Tidende,

redigeret af IN. g. Narhanson,saavelsom paa det med Hovedtidenden forbundne
Londagsblad,

modtages paa alle Kongelige Postcontoirer, saaledes atdet staaer enhver Abonnent frit. enten at abonnere paaHovedavisen alene, eller paa begge Blade tilsammen.
. Efter et udarbejdet Bidrag til den christeliqe Reli-

gions Underviisnlng og Forklaring i skriftlige Sporgs-maal og Svar, har Forfatteren deraf henlagt 2de Subscriptions-ndbydelser: et til den ærede Læseforening, oadet andet til Hr. Boghandler Ivarberg, hvor de æredeBelyndere at bemeldte Bærk vil erfare dets Indhold m. m.
Den i þÿ ��K�ø�b�e�n�h�a�v�n�s�p�o�s�t�e�n�«af 5te Marts saa fordeel-

agtig anmeldte þÿ ��M�a�t�h�e�m�a�r�i�f�fLommebog« af Lang-or $ Hoi> d'Hrr. Boghandlere: Bruun iAarhuus, Rabell i Biborg, Smirh i Randers, Lsrvenrhal i Aalborg, Nielsen i Aarre ved Barde og hos de
fleste andre Boghandlere. Bogen er aldeles practiff, oa
anbefales især Kunstneren, Landmanden og Haandværke-ren. Den indeholder: Landmaaling, Legemsmaalina

Længdeog Hoidemaaling o. s. v.

Trykt i Aarhuus Stiftsbogtrykkerie.-




