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Nyheder fra Ndlandet.
Paa Cnndia er det alter gaaet blodigt til. Te

Ehristne havde angrebet Tvrkcrne cg drevet dem til-
dage, men Tyrkerne fik Forstærkning cg de Christne
maatte retirere ind imellem Bjergene, hvor de vare
saa heldige at bibringe Tvrkcrne et betydeligt Neder-
lag. Paa Tilbagetoget hævnede Tyrkerne sig derved,
at de afbrændte nogle christne Landsbyer, myrdede Ind-
vaanerne, cg toge et Antal Koner cg Piger med sig
som Slavinder.

Den frnnske Rcgjering havde i Aar med Hen-
svn til Julidagene (Julirevolutionens Mindedage den

2Me, 2i)te cg 30tc Juli) truffet sterre cg mere æng-
stclige Forholdsregler end nogensinde. Men de ere
nu lykkeligt cvcrftaaede, uden ncgcnsiags Urolighed.
At hundredtusinde Soldater havde befundet sig i Pa-
ris cg dens Omegn , havde vel saglens bidraget sit
dertil. Omkring Slottet, som bcbces af den kgl. Fa-
mille, havde der været opstillet el halvt Regiment ad
(langen. Med stor Hoitidelighed havde en Mængde
unge Mcnncster behængt Julistollen (Mindesmærket
for de Faldne i Julitagenc 1d30) med Evighctekrantse.

Municipalraadct i Paris stal have gjort fælleds
Sag med Toulouse cg opfordret Præfekterne til at
modsætte sig Finansministeren Humanns fistalstc
Forholdsregler þÿ �en Beslutning , der vistnok vil ind-
virke foruroligende paa de gjenstridige Gemytter i
Syden. Metz, Strastberg eg Lyon have ligeledes ly-
dcligl udtalt sig i samme Rctnrng som Toulouse.

Enkedronningen af Spanien har udstædt en

Proklamation til det spanste Folk cg deri protesteret
mod Argucllcs's Udnævnelse til Formynder for Tron-
ning Isabella. Tillige har hun strevet et Brev til
Espartero cg deri bebreidet ham, at han har over-
traalt alle Retfærdighetcns Regler, sondcrrcvet te
naturlige Baand imellem Moder cg Datter, cg an-
maSsct sig Rettigheder, der ikke tilkomme ham.

Beretninger fra Neapel melde, at man der har
atter sporet nogle Symptomer paa þÿ ��d�e�lunge Italiens"
vedvarende Virksomhed. Som Folge deraf have stcrc
Fængslinger fundet Sted i Kongeriget. Dette Hem-
Mulige Selskabs nærmeste Licmet er at forene hele
Halvocn til een Stat.

I Norge har en Tovstum paa 32 Aar stukket
Ild paa GcrangerS Anncrkirkc i Norddalens Præste-
gjcld. Kirken afbrændte aldeles , cg da Ilden var
anlagt ved dc»S eneste Indgang, blev del cgsaa umu-
ligt at redte Rcgetscmhelst ud af ten. Motivet til
Jldspaasættelsen er ubekjendt.

/cedrelandet.
Kjobenkavn, den 3dit Aug. Zsolge den i

Gaar udkomne Lægebullctin vedbliver Hs. Majestæt
al befinde sig særdeles vel.
þÿ �Hovedstaden er i disse Tage bleven foruroliget

ved, at Bankens Embedsmænd have antruffet nogle
falske Hundrcddaler-Sctler, der ere saa godt fcrfær-
digede, al te let ved storre Udtællinger kunne passere
for ægte. Tog have disse eftergjorte Sedler stere væ-
scntlige Kjendemærkcr, ter lcttelig ville være den op-
mærkscmme cg mistænkelige Betragter paafaldcnte,
blandt hvilke det, foruden at stere af Underskrifterne
ere mindre heltigcn efterlignede, at i Vignettens Ti-
tel Ordet: þÿ ��R�i�g�s�b�a�n�k�d�a�l�e�r�"er trykt meget stjævt, saa
at þÿ ��d�a�"er betydeligt nedenfor Linien. (Dgn.)
þÿ �I disse Dage er falden en allerhoieste Resclu-

ticn , ter nærmere bestemmer PcstmestcrneS Unifor-
mering m. m. (S. Bl.)
þÿ �Under 31te s. M. har HS. M. allern. bestik-

ket Kammerherre, Eapt. v. Oxholm, til indtil videre
at varetage te den Kommitterede for 3die Section
under del kgl. Gcncraltcldkammcr cg Eommerce-Ecl-
legium tillagte Fcrrretninger. (S. Bi.)
þÿ �Fra den 1ste ds. har Generalmajor Prinds

Frederik til Sl. H. S. Augustenborg lgjen overtaget
Gcneralcommandcen i Hertugdommerne, cg er Ecm-
mandoens Stab som Folge deraf relcurncret til Slco-
vig. (B.T.)
þÿ �Ved allerhoieste Rescript af 31te Juli har Hs.

Maj. i Anledning af CcmmunalbestvrelfenS derom
fremsatte Andragende, tilladt at ten paa Ulfeltsplads
værende Steenstotte maa ncttageS cg bortfares, cg al

Pladsen derefter maa antage sit æltre Navn as
þÿ ��G�r�a�a�b�r�o�d�r�c�-�T�c�r�v�.�" (Dgn.)
þÿ �Den kgl. danske Gesandt i Stockholm, Grev

E. E. Moltke, Stk. cg D. M., E. af Ncrdstjer-
nen, befinder sig for Tiden i Paris , bvcr han len
24dcJuli blev forestillet fcrKong Lutvig Pbilip. (.B.T.)
þÿ �Jgaar Eftermiddags fandt ten offentlige Ud-

stilling af Halvbltdslnngsten Olieer Sled. Nathan-
sen præsenterede ten selv ved at rite den i Trav og
Galop stere Gange rundt cg lod ten derefter besec
cg befolc af Folk. Den var pyntet med hvide cg
blaae Baand cg havde hængende i et bvidt Selvbaand
cm Halsen en Medaille som ten i sit 4de Aar stal
have vundet i England. Paa er Bord midt paa Plat-
sen laae en Mængde Papirer, som stultc bevise Na-
thanscns Ejendomsret til denne saavclscm de ovrigc
xmtvistede Hingste. Forventningen af at Gencralkr.
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HimmelbjergSfesten.
(Indsendt.)

Folkefesten paa Himmelbjerget sidste Tirsdag den
3die August blev hoitideligholtt af en talrig Folkemasse,
Ver var strvmmet sammen fra Landets sorffjellige Egne.
Man traf Folk her fra det Slesvigske, fra Sjælland,
Fyen, og hoit oppe fra Thyland og Vensyssel, og man
kan vel anflaae Forsamlingens Antal til 2 a 3000, af
hvilke henved Halvparten vare Vender, som vare hid-
dragne fra alle Kanter. Paa Bjerget var opreist to
Rækker Telte med alle SlagS Forfriskninger, og deroven-
over, ved Foden af den hoieste Bjergtop, havde et an-
Ceeligt Musikcorps (afRegimenterne i Horsens og Randers)
placeret sig og udfort« derfra deres vittklingende Melo-
dier. Fra den tidlige Morgenstund vrimlede det paa
Bjerget af Mennester, der i glad Bevægelse bolgede
frem og tilbage og med den fremrykkende Dag stedse
meer og mere toge til i Mcrngde. Ru og da sarte Fol-
temassen sig i stærkere Bevcrgelse og strammede sammen
paa eer Punct, naar enten en Tale skulde holdes eller en
Sang afsynges; som Talere fremtraadte saacedes dHrr.
pastor Sr. St. Blicher, Atjunct Fr. Sneebc>rff-Birch,
Skolelærer Ssrensen fra Benslov i Sicrlland, o. Fl.
Ogsaa Bondepoeten Peder Ien'eii havde vidst at skaffe

'

sig endeel Tilhorere, der med megen Ivrighed trcrngre
sig omkring ham, naar han med Salvelse foredrog sine
nyeste AandSfostre. Ogsaa her blev det afgjort hvor d.t ;
Monument, som Jyderne agte at oprette til et varigt
Minde om deres afdode, uforglemmelige Konge, Frederik
den Sjette, stal rejses, nemlig paa Slotsbanken ved
Skanderborg, tillige udncrvntes en Committee som frcm-
tidigen stal bestyre Oprettelsen af dette Mindesmærke.
Paa Bjerget blandede man sig mellem hverandre, uden
at lænke paa Rang eller Stand, og dog har der maastee
aldrig paa eet Sted og paa eengang været saamange
Decorerede forsamlede som her; rigtignok bestod Deco-
rationen kun i et simpelt Stykke trefarvet (gront, blaat
og hvidt) Baand, som Enhver kunde tilkjobe sig for hvad
man selv vilde give. Om Eftermiddagen dannede man
ved en Kreds en fri Plads, med Musikkorpset i Midten, i
og dandsede nu længe der i munter Camdrægtighed mel-
lem hverandre. Beirct havde hele Tagen været meget
graat og truet med Regn, men om Eftermiddagen kla- '
rede Himlen op, de morke Skyer forsvandt oa den »pli-
vende Sol brod frem. Siden, da Tagen begyndte at
helde, drog Folkemængden, med Musiken i Spidsen, op
paa den hoieste Top af Bjerget, hvorfra nu ten vidt-
adstrakte understjvnne Omegn tog sig henrivende deilig
ad i den Afverlinz af Lys og Skvgge, som den nedgaaente
Sol efterlod sig. Her, paa Spidsen af Bjerget, frem-
traadte nu atter Skjalden Sceen Steensen Blicher og
holdt et Foredrag, der optoges med levende Bifald.
Trrpaa 'stemmede Musikkorpset Melodien til en Folke-
lang, og da den var endt, udbragtes et þÿ ��L�e�v�e�!�"for St.
Blicher, ledsaget af gjentagne Hurraraab. Senere blev
der dandset og sjunget indtil den næste Tags Morgen.
(Kid denne herlige og muntre Folkefest endnu ofte inaa
blive feiret saalcdes, og gid den stedse meer og mere, ved
bestandig Udvikling, maa virke til sit Maal: Almeenaau-
»ens Oplivelse! Og da Kongen nu, som Bjergets Eier,
selv har givet sit Minde til denne Folkefest, haaber man,
at den vil til næste Sommer, ved Medvirkning af Stedets
Ovrighed, faae et fuldkomnere Arrangement.

Dampskibsfart
mellem Flensborg og Aarhuus.
Tampstibet þÿ ��U�n�i�o�n�"�,Eapl. Witt, begvnter i næstk-

Uge sin Fart imellem Flensborg, Sonderborg, Svend-
borg, Fredericia og Aarhuus. Mandag Morgen den
9de August afgaaer det fvrste Gang fra Flensborg, og
Onsdagen derefter f-rste Gang fra Aarbuus.

En nærmere B-kjendtgjorelse herom ril blive med-
deelt i næste Avis.

Prædikanterne paa Sonvag:
Tll Hoimesse i Domkirken Hs. H. Hr. Stiftsprovst

Lindhard ; i Frue Kirke Hs. H. Hr. Consistorialraad
Brir. I Hospitalskirken Hr. Pastor Jahnsen. Aften-
sang: i Tomkirken Hr. Cand. theol. staurbcrg; i Frue
Kirke Hr. Pastor Jahnsen.

Zekendtgjorelser.
Det behagede den alvise Gud, ved en blid og still«Dod, r Dag at bortkalde til et bedre Liv, min dyrebars

Mand. Peter Christian Kaldboll, Skovrider ved
Stamhuset Ro,enholm, i en Alder af 44 Aar, efter faaTages heftig Sygdom. I tv Aar var jeg ved hans Sid«
den lykkeligste Kone; thi han var den virksomme og fo»»standige Familieforsvrger, den kjærlige Fader, og den æv.
lige og retskafne Mand i sit Kald. Delte for mig o,6 smaae Bern saa smertelige Dodsfald, kundzjores so
geligst for fraværende Slægt og Venner.

Skrald, den 2Ude Juli 1841. Hanne Ralsbsll,
fed Qvist.

Med hoic Ovrigheds Tilladelse
giver Undertegnede sig herved den AZre at tilkjendegiv,
det ærede Pudlicum, at hans
Model aften IcipzitPdresdencrIern bane

med en af Vanddampe dreven amerikansk
Locomotiv,

forevises af ham fra Tirsdagen den 10de til Fredaaenten 13de dennes. Ten store Interesse og det Bifald
dette Kunstværk overalt har fundet, idet man ved sam-mes Beskuelse forskaffer sig et klart og fuldstændigtBegreb saavel om Banens Construction som om Loco-
morivens Mechanieme og utrolig hurtige Bevægelse med
en Vognrække efter sig, lader Undertegnede ogsaa her
haabe et talrigt Besog.

Te bestemte Kjoretimer ere Kl. 4, 6 og 8. Jndtræ-
delsen et Qvarceer forud.

Cubffriptionsprisen er 2 F og for Born det Halve.
Prisen ved Indgangen er 2 fl 8 fl. Billetter til Sub-
skriptionsprisen ere indtil Tirsdag Middag at erholde i
mit Logis hos Hr. Eonditor St. Pietro.

Udstillings-Localet er i Sigumfeltts Gaard paa Ve-
stergade. Sustav (vehme,

fra Leip;ig.
Skolelærer-Foreningen for Horsens og Omegn

holder dets Mode Loverdagen den '21de August,
om Eftermiddagen Kl. 2. Forsamlingen duskes
saa talrig som muligt, da Ting af Vigtighed bli-
ve at forhandle.

Horsens, den 5te August 1841.
Petersen,

p. t. Secretair.
De Forældre eller Værger, som ved næste

Skoleaars. Begyndelse dnske deres Sdnner eller
Myndlinge optagne i Aarhuus Cathedralskole, ville
behage, ifolge Skoleforordningens 64, derom til
Undertegnede at indgive skriftlig Anmeldelse, hvori
tillige maatte angives den Unges Alder, den l'n-
derviisning, han hidtil har nydt, og hans Prens-
gang i samme. Proven over de Anmeldte vil blive
afholdt sidst i September, og Dagen til dens Af-
holdelse nærmere bekjendtgjort.

Aarhuus, den 4de August 1841.
H. H. Blache.

ger at kunde fore den fornodne Eontrol med Henfvn
til Losgængerie, er det blanlt andet anseet nodrendigt,
at Enhver af Mandkjonnel, lom heri Byen eller paa
dens Grund vil ardeide som Daglejer, forst maa legiti-
mere sin Ret dertil hos Fæstemanden, ter, naar intet er
i Beien, meddeler Vedkommende et Tegn som denne al-
tid maa bære hos sig og forevise naar paafortres.þÿ �Thi
paalægges herved samtlige Daglejere heri Staden, inden
14 Dage fra Dato saavelsom de der i Fremtiden agte atz
ernære dem som saadan, at erhverve sig tet ommeldt«
Tegn, der hver Dag kan erholdes paa Fæstemandens Eon«
toir i den Tid dette er aaben, imod derfor at erstatta
hvad samme har kostet, nemlig 24 ,3. De som ikke holte
dem denne Bestemmelse efterrettelig, kan ikke tilstædcs
at ernære dem yaa den anforte Maade.

Aarhuus Politikammer, den bte August 1841.
Fleischer. _

Efter Foranstaltning af Skifteretten foretages Tirs-
dagen den forstkommende 17de August, em Eftcrmidda«
gen Kl. 2, og folgende Dage, Auction i Gaarde« »V? oZ




