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Nyheder fra Ndlandet.
Ten franske Regjering har givet Ordre til at

opstille to bctvdclige Armeer, den ene ved ten span-
ske, den anden ved den belgiske Græntse. TenNe
Efterretning gzor for Lieblikkel megen Opsigt, da man
ikke kan begribe Hensigten med den Hær som flal op-
stilles ved ten bclgiste Groendse. Mellem Lille cg
Valencicnnes sial oprettes en Leir paa 20,000 Md.,
under General Ccrbincaus Kommando. Ten hele saa-
kaldte Ncrdarmee vil, som der menes, saae Hertugen
af Orleans til General en elles; han var allerede af-
reist fra Paris, for at begive sig did. Armeen ved
den spanste Groendse stal være 60,000 Md. stoerk, cg
kommanderes af Generalerne Schramm cg Schnei-
der. Hcvedqvartercl stal vcrre i Toulouse.

Ogsaa i de brittiske Krigshavne Portsmouth,
Plymouth :c. foretages nu alter store Krigstilbercdcl-
ser. Der var givet Ordre til, at holde Alt i Bered-
stab for oicblikkelig a: kunne tiltakle el Antal Linie-
stibc dg Fregatter. Ogsaa hedder det, at Regjerin-
gen har besluttet, at anvende en uhyre Sum paa For-
stærkningen af Gibraltars Fæstningsværker. þÿ ��T�c�tgjæl-
der upaatvivlelig en Demonstration þÿ �siger man þÿ �

men hvorhen, derom ere Meningerne hcelt fcrstjcllige. I
þÿ ��M�c�r�n�i�n�g�c�h�r�c�n�i�d�e�"lastes nylig den mærkværdige Zt-
tring, at þÿ ��e�n�h�v�e�rbritlist Minister som taalcr, al ten

franste Somagl bringes til lige Styrke med den bril-
liste i Middelhavet, fortjener at saltes under Tiltale
for Hoiforraderi."

De nyeste Efterretninger fra Spanien vise ret

den odelaggende Tentents, de cprorstc Staders Pebet
tagger for Tagen; del er som cm man laste en Bc-
retning sra Paris as 1700. Juntaerne > Valencia
cg Barcellcna have ikke adlydt Regentens Dccret : at

cplose sig , men lveriimod kaldt til Vaaben for at

modsatte sig del. I serstnavntc Stad havde baade
de gnstlige vg militaire Autoriteter siutlel sig til Bc-
vagclscn, cg der var en overordentlig Gjaring. Blandt
Folket var udstadt el Program as selg. Indhold: s)
EilalellctS Demclering; 2) Ferdinands og Christines
Navne udflettes af alle cffcntl. Dccuinenlcr; 3) Af-
saitclsc af alle Embedsmand som ikke have gjort sig
vårdige til den offentlige Tillid; 4) Udstodelscaf alle

Nationalgardister som ikke bckjcnde sig til liberale Me-

ninger; 5) alle »ustankclige Personers Arrestcring.
I Barcctlona er Stemningen mod Frankrig opir-
ret , b»i Grad, cg man frygter, at den paa blodig
Maate vil skaffe sig Luft. Man siger , den franste
Consul stal alter vare bleven insultere! af Feltet og

tvunget til at forlade Staden, hvor flere Franflmaenl
vare blevne myrdele. I Madrid solger den ene Hen-
rettelse ovenpaa den anden. De fleste Familier af
hol Stand ere satte i dyb Sorg. Dertil komme de
natlige Huusundcrsogelser cg Arresteringer, hvilke endog
nvlig fandt Sted i Hertugen af Frias'S cg Grevinde
Mcntijcs Palmer. Espartero, der gjer alt mu-
ligt for al indsmigre sig hos den briltlste Regjering,
har tilladt alle cngclste BcmullSvarerS fri Jntforfel.

Englands Dronning er endog i sin nuvcrrende
Forfatning (hun ligger, som bekjendt, i Barselseng)
ikke fri for gale Mennestcrs Efterstræbelser. Den 15de
Ncvbr. havde en Person listet sig ind paa Slottet med
en stor Kasse under Armen cg sagde, at han var kom-
men for al hente Dronningens Hoved, thi hun havde
ladet Hovedet hugge af hans Broder, ter var en fodr
Konge cg berettiget til den brittiste Throne, derfor
vilde han nu gjorc Gjcngjelt. Ved Forhoret oplystes
del, at Personen hedter Charles Man, er 27 Aar
gammel , cg var aandsfcrvirret. Man bragte ham
hen, hvor han trængte til al komme: þÿ �i en Daa-
rcklste. þÿ �I Anledning af sin lykkelige Nedkomst har
Dronningen benaatet alle formedelst poliliste eller mm-
dre Forseelser fængslede Personer som ved god Ov-
sorsel have gjort sig værdige dertil. þÿ �Enkedronnin-
gen er saa syg, at man tvivler cm hendes Redning.
Hendes Sygdom flal være Slrubelæring, hvoraf
hun alt bar lidt i flere Aar, men som nu var lager
til i saadan Grad at Dronningen i flere Dage har
været bcrovci Mælet. þÿ �Forleden Tag lod Staden
Londons Lordmavor cg Scheriffcr sig forestille paa Slot-
tel for den nvfedte Krcnprinds.

Tel franske Hof havde i te sidste 8 Tage a»-
sendt flere Kcurercr ril sin Gesandt i Haag med

Depescher, hvis Indhold stulle lyde paa, at han maa
holde cl vaagent Lic med del hollandske Hoks In-
triguer. Man har bemærket, al ten russiste Gesandt
i Paris, Grev Pahlen, ikke i te sidste 3 Ilgcr har
været ved Hoffet. (Ogsaa mellem del franste Mini-
stcrium indbyrdes stal der være en stor Spænding.)
Man har ved Breve fra Gibraltar faael den vigtige
Efterretning, ar Keiscrcn af Marcccc har seer sig
nodsagct til al give ester for sit Folks Stemning,
cg at han, uagtet sit L-vie til Frankrig, nu arrer
forsyner Abd-el-Kader med alle Slags Krigsscrnoten-
heder. Tre franste KrigSstibe (2 Liniestibe cg 1
Fregat) samt cl Dampskib vare udlobne sra Tculcn;
Nogle mene te gaac til Afrika, Andre derimod til
Barcellona.

Den til Forsendelse fMjr 4f .» med Brevposterne
#vl

Kongelig allernaadlgst alene privilegerede



Compcnister, cg med tilbundne Line kan han udfore
paa Fortepiano hvilkctscmhelst vanfleligt Musikstykke
efter Hukommelsen. fAalb. Av.)
þÿ �Om Hr. Hansen juniers Iliforelse af þÿ ��R�i�-

chard SavageS" Rolle fcrlcden Aften hedder det i
Khvnspcsten: þÿ ��V�isee heri et nyt Beviis for Sand-
vedet! af vor Paastand, at Theatrel er i Besiddelse
af en Masse stumrende Kræfter, ter blot behove al
vækkes for at udvikle sig; et saadant Talent har
Hr. Hansen udfolder i Fredags, og vi ville haade,
at baade Tirecticnen cg Hr. H. selv ville pleie og
frede del, for al ikke hans forst« Triumph tillige stal
blive hans sidste."
þÿ �En dorgl. Infanterist har i disse Tage maat-

tet udstaae 24 Timers Arrest, fordi han ved en Liig-
parade, hvortil han var tilsagt, lod en Anden, der

siges al staae ved Livjægerccrpset, trække hanS Uni-
form paa cg mode i hans Sted. Over delte Sted-
fcrtrætcri er der bleven afholdt hyppige KrigSforho-
rer, som endnu ikke ere tilende. HAalb. Av.)
þÿ �Kjobenhavn har nu faact en ny Tandsebcd

istedetfor den gamle Kretschmerske, eg paa samme
Sted; Entrepreneurerne for sainme ere dHrr. Land-
væsenscommissair og Procurator PH. ZuliuS Knud-
sen og Vcrrtshuusholder Rasmussen. Ansegnin-
gen om Etableringen af denne Tandsebcd var to

trange bleven afflaaet af Canccllict , men tilsidst
bevilget. fS. Bl.)
þÿ �Det Classcnste Fideicommis har overdraget

til Kammerraad Michelsen denne Vinter at afholde
et Cursus over Schcrffer! og Uldbcdommelse. Den
vigrige Plads, Schæfferivæsenet nu ogsaa i Danmark
begynder at indtage blandt de scrstjclligc LandvcrsenS-
grene, maa gjore denne Lcilighed til UnderviiSning i
dette Fag særdeles kjcrrkcmnien for unge Landmænd
som i Vinker fregvenlere Hovedstaden. fB. T.)
þÿ �Ved Roeskilde er en lOaarig Pige, eneste Barn

af Sognefogden i Sonderbye, ved at krybe ind under
et undergravet Sted i en Sandgrav, bleven levende
begravet. (RceSk. Av.)þÿ �Ved Aucticnen den 12te ds. over Bortforpagt-
»ingen af JcrgerSpriiS HevelgaardS Avling cg Hol-
lernderi paa 12 Aar fra 1 Mai n. A. var det hoie-
ste Bud 4,550 tf aarlig Afgivt. Hovedgaarden har
et Tilliggende af stll« Ttr. Land. (Frcdb. Av.)

?scndobvr<). ten 20te Ncvbr. Efter Forly-
dend« har en for kort siden afsagt hoiefte Kjcndelse i
en f. A. forefaldcn Sag ang. at et under Gcverr
staaende Medlem af Borgervæbningen blev haandgri-
belig fornærmet af en anden Person, foranlediget ar
begge vor Borgervæbnings Hsistkommanderenle have
forlangt deres Afflcd. (Rtb. Ilgcbl.)þÿ �Hs. D. PrmdS Frederik af GluckSborg er
i liSse Dage med sin unge Gemalinde, en fadt Prind-
seSse af Schaumdurg-Lippe, ankommen til Kiel,
hvor han fremdeles vil lage sil Ophold. Prindsen
er som betjcndt Ritmester ved Livregimentet lette
Dragoner, af hvilkel en Esgvadrcn garnisonerer i
Kiel.

Handels-Efterretninger. Agent Tarl A. Sand-
bery i Kbvn. har stillet sine samtlige Eicntomme til
b'Hrr. Mægler Hoekjoers og Procur. Rrasts Tisposi-
riou, for at et Arrangement kan toges tilvejebragt, ef-
ter hvilket ban, der saaledcs for Liden suspenderer sine
Udbetalinger, i Lobet af 3 Aar renter at kunne afgjore
enhver paa ham hvilende privat Gjældsfcrpligtelse (Dgn.)

Fallitter. Eapt. og Grosserer Ud. Henriques og
Hosekræmmer Niels Rosenkilde, Begge i Kjobenhavn.. Strnndinqer. I Lvverdags strandede ved Kastrup
en engelsk Brig, fra Stettin best. til England med Hvede.
Bed Bornholm er atter ten Itide Ncvbr. strandet et en-

gelst Barkskib, best. fra Dan,ig til London, m. Bjelker,Planker og Mastetræcr. Bed Blaavand er strandet en
Evert/ Ekpr. Hansen, fra Altona med Stykgods til
Ringkjobing. For Aarholms Forstrand ved Grenaae er
strandet en Galease fra Drammen, bestemt til Koldingm. Trælast.

KllvnS Havncvriscr den 20de Ncvbr.
Rug, ostersoist, 7 £. Do. fra Provindserne 6 a

6 2 |l. Byg, 2radet, 21 a 22 f.. To. llradet 17 a
19 #. Havre 13 a 14 Kartofler 9 a 12 U Tdn.
Bogebrænde 13 a 14 Favnen.

Befordringer og Afgang. Under 19de ds. harHs. M. i Raade og med Pension entlediget fra deresreso. Tjenester Eontrolleurerne ved Toldgrændsen mel-
lem Nvrre-Jyllaad og Hertugd. Slesvig: Nissen ogTrolle, saml Patrouillebeljentene ved samme Toldgrændfe-
37ner, Johnsen, evhmann, Schmencke og Schcbrack.
Under 20de ds. har HS. M. allernaadigst tillagt Musik-dirccteur ved Odense Borgervæbning, Organist F. >soer-som, Krigsassessors Caracteer ; og under 22de best.'Catechet
og Artensangsprædikant i Holbek, £. F. Srub, til Cog-
nepræst for Ballensbek M. i Sjælland.

DodSfald. Bice-Brandmajvr og Muurmester Blom,R. af Tannebrogen, i Khvn. Handelsbetjent P. G.
Grundtvig ldod i Rom. 27 Aar gl.) af Nykjobjng i
Sjælland. I Lobet af 3 Aar havde hans Forældre mi-
stct 3 haabefulde Sonner, af hvilke han rar den Sidste.
Froken Birgithe von Haven i Kjoge. Skolelærer ogKirkesanger Frederiksen i Hammelev. Enkefrue Hedevig
Styhr i Biborg.
Ved Tallotteriets 1340 Trækning i Wandsbcck udkom :

No. 02. 25. 2. 72. 20.

DekcndtWoreiscr.
At Restancelisten over 4de Ovartals Commune Skat-

ter ril Kæmner-Kassen for indeværende Aar til mig er
indleveret, forsynet med Stiftamuls Approbation til
Inddrivelse ved Udpantning, cg al samme uopholdeligvil vorde iværksat hos de Restancehavere som ikke inden
denne Maaneds Udgang have indbetalt deres Restance
til Kæmneren, bekjcndtgjores herved.

Aarhuus Byfogedconroir, den 20de Nordr. 1841.
Flcisehcr.

Da den herværende Haaudgjernmgsnole sor Drenge»u har bestaact et Aar, og i Lovet af delte adskilligeArbeider ere forfærdigede, hvilke pustes afhændede, er
der med vedkommende Ovrigbeds Tilladelse foranstaltet
at disse ved en Sælgekone ville blive falbudne , Husene.
Te destaa« i vævede Baand og Bændler, Beigarn, Uld-
ftrompcr, Papæsker m. »> ; men da te endnu ere for
ufuldkomne til al kunne gaae i Handelen, har man valgt
denne Maade at scge dem afsatte, r det Haab, at ByenS
Borgere af Interesse sor Skolen ville bidrage til at
forskaffe den en Indtægt. AU« Drenge af Fristolen,
der ikke kunne paarise en stadig og gavnlig Beffjæsti-
g'Ue den halre Dag, hvori de ikke suge Læsestolen, til;
holdes at tilbringe 2 Timer af den i Haandgjernings-
stolen, hvor de foruden med Tegning sysselsættes med
forstjellige Haantarbeider. Indretningens Nytte er ind-
lysende, og naar det Forarbeitcde kan afsættes, ril Sko-
leus Virksomhed derved kunne foreges.

Aarhuus, den 22de Novbr. lb4l.
Skvlccommissionrn.

Den 4de August lb4l modte ten for Oprettelsen af
en Mindestotte for hoisalig Kong Frederik den Sscrre
sammentraadte Forening, bestaaende af Maser fngrcr-scu, Iustitsraad Ivich og Kammerraad Ivrilff,' paa
Skanderborg Raatstne, hvor tillige ifolge Indbydelsen i
de offentlige Tidender af 7de Juli d. A. endeel Conlri-
bueiiler vare tilstede.

Foreningen forelagde Forsamlingen en Oversigt over
de hidtil indsamlede Bidrag, og idet den forcflog Skan-
derborg ClotSbakke som Steder hvor Mindestenen pas-
sende kunde opfores, blere samtlige Tilstedeværende op-
fordrede til al yttre deres Mening i denne Henseende, og
da Ingen gjorte nogen Indvending mod Forstaget, an-
toges det som afgjort, at Skanderborg Slotsplads stulte
vælges.

Dernæst stredes til Balg af en Bestvrelses-Eom-
mittee, hvortil med fleste Stemmer valgtes' Oberst Ko-



/Vnberg, Kammerraad Wulff, Major Ingversen, Ju-
stitsraad Wich og JustitSraad Blichfeldt, og overdrog
Forsamlingen saaledes disse Mand VoerketS videre Fremme.

Til de under 7de Juli dette Aar i de offentlige Ti-
dender anmeldte Bitrag til Mindestoltens Opforelse

2784 p 77 fi
er endvidere anmeldt eller indkommet:

Fra Overauditeur Scepl'ensens Juris-
dictioa i MolS og Sonder-Herre-
der, anmeldt ved Kammerraad
Aagaard 16 þÿ �45 -

þÿ �Proprietairerne i Holstebroe Amt-
stuedistrict, anmeldt af JustitS-
raad Schjerbek 21 þÿ �64 »

þÿ �Hobrot Kjobstad samt Gislum og
Rind Herreder ved Cancelliraad
Jansen indsat i Randers Spare-
kasse 107 þÿ �14 »

þÿ �Ringkjobing Amtstuedistricts Pr»-
prsetairer og Mollere ved Pro-
prietair Tang indsat i Veile Spa-
rekasse 16 þÿ �» »

þÿ �Kammerherre Ahrenseldr ved Ma-
jor Ingversen indsat i Do. ... 5 þÿ �- -

þÿ �Fra drHtt. iElmenboff og Bruhn
indsat i Do 4 þÿ �» »

þÿ �Skanderborg Kjobstad ved Justits-
raad Blichfeldt anmeldt som til-
deels indkomne 260 þÿ �80 -

þÿ �Wenneberg Herred indsendt red Hr.
Sandflugtscommissair F«ye ... 65 þÿ �51 -

þÿ �Hune Sogn i Hoetboe Herred ind-
sendt ved Do . . . . 3 þÿ �- -

Jalt: 3284 43 /J
Da det til muligst Fremme af Monumentets Opfo-

relse uomgjcrngelig er fornodent for Committeen at komme
til noiagtiz Kundskab om det hele Beiob af alle ind-
kommende velvillige Bidrag, og endeel af de i Forenin-
gen distribuerede Indbydelses-Lister endnu ei ere tilba-
gekomne, saa anmodes te irrede Herrer der fra Forenin-
gen have modtaget stige kister om, godhetsfuld snarest
muligt efter endt Circulativn, at sende samme tilligemed
Bidragene til Committeen i Skanderborg.

Tommirreen for Oprettelsen as Ntlndestsrcen sc>r
hsisalig To>ng Frederik den Sjerce. Skander-
borg, den 19de November 18-tl.

Rosenberg. Wulff. Ingvcrsen
With. Blichfeldt.

1®. S' Ten ved de sorrige Anmeldelser fremsatte An-
modning om at forunde samme en Plads i
Provindsens Stiftstidender, gjentages herved.

Skonnerten Anna Tharlorre, drcrgtig 34J Commerce-
lcrster, bygget af Eeg, kobberfast og fire Aar gammel,
hidtil fort af Capitain H. W. Jacobsen i Kiel, skal
bortsalges Onsdagen den 1ste Tecbr. d. A., om Efter-
middagen Kl. 2, ved offentlig Auction paa Compazni-
Ialen hersteds.. Zartoiet er i den bedste Tilstand og meget com-

«let udrustet. Jnventariumslisten er til Eftersyn paa
ivmpagnisalen eller hos Undertegnede.

Flensborg, den 10de November 1841.
Iosias I. Danielsen.

Akov-Aucteou.
Tirsdagen den 7de December forstkommende, Kl. 10

Formiddag, lader Eieren af lille Hovedgaarb foretage
Auction i denne Gaards Norrefloo, over omtrent 170
Nummere af Trcrer paa Roden, meest Bogetreeer, til-
deels tjenlige til Gavntrcre, og nogle Ege, samt over et
Skovhoved, benavnt lille Horsens, til Oprydning. Hvil-

Det herved bekjeudtgjoreS.
Woer og Nim Herreders Tonroir i Horsens, den

23de November 1841. Bernt h.
Efter Reqvisition af Hr. Jngenieurcapitain v. Qan

afholdes Licitation i Woer og Nim Herreders RetS L»-
rale paa Horsens RaadhuuS, Loverdagen den Ilte De-
cember forstkommende. Kl. 10 Formiddag, over Udforel-
sen af efterncrvnte for Aaret 1842 approberede Veiar-
heider, nemlig:

1670 Favne Chausseringsarbeide over endeel af Teb-
strup, Sldrup og Gjedveld Byers Jorder;

Vpforelsen af 10 Stkr. mindre OvcrkjorselSsteenkister
sammesteds; og

Leverancen af 62 Cubikfavne harpet GruuS til de
fuldforte Vejstrækninger sonden pg norden for
Horsens Kjobstcrd.

Licitationsconditionerne med tilhorende Overstag ville
8te Dage forinden Licitationen vorde henlagt« til Ester-
syn for Lysthavende hoS Veiopsynsmcrndene Moller i
Weile, Gronlnnd i Horsens, og Top i Skanderborg,
ligesom de vgsaa kunne erfares hos Jngenieurcapitain v.
Dan i Horsens. Hvilket herved bekjendtgjores.

Woer og V7irn Herreders Conroir i Horsens, deu
22de November 1841. 23 e r n r h.

Bed Proclama, som snarest muligt vil blive lcrst i
vedkommende Retter, ere Alle og Enhver som i navnlig
Maade maatte bave noget at fordre i Dodsboel efter
Gaardmand So ren Thristensen i Fastrup, Wirrod
Sogn, Hjelmslev Herred, indkaldte med 12 Ugers Bar-
sel til, under Tabet af dereS Fordringer, at anmelde og
beviislizgjore samme for undertegnede Skifteforvalter;
hvilket herved endvidere bekjendtgjores.

Skanderborg, den 21de Octvber 1841.
Blichfeldt.

Foreningen for siiiusteiis Opmuntring.
Deres Kongelige HoihederS Kronprindsens og Kron-

prindseSsens Portraiter, samt Knive og Gaster, hvorpaa
er snbstriberel, saavelsom de i de tilendebragte Tryk-
ninger vundne Gjenstande, kunne Vedkommende erholde
udleveret. S. F. Bloch,

aut. Agent.
Paa Grund as vedvarende Svagelighed agter Hr.

Kammerraad Landinspecteur Orholm strar at afhirnd«
sin eiende og iboende Gaard i Rugsted, beliggende i en
smuk og behagelig Egn, 1- Miil fra Veile og 2£ Miil
fra Kolding. Dens Areal af Ager, Eng og Skov udgjor
henved ItiO Tdr. Land geom. Maal. Skoven er af
god Bestand, Ager- og Engjerderne meget frugtbare.
Bygningerne ere icrrdeles solide og saa godt som nye,
ligesom Stuehuset beqvemt og godt indrettet for enhver
dannet Familie, og stoder umiddelbart til den ved Gaar-
den virrende smukke Have. Tilttirdelsen kan flee til
nacste Fvraar, ligesom Storstedelen af Beslrtning og
Inventarium (om onstes) kan medfolge, saa og Scrdc, og
Fodekorn.

De noermere Oplysninger, og fi.vorable Vilkaar for
Salget, erfares, naar man behagelig, i xortofrie Breve
eller personlig, henvender sig enten til Eieren, eller til
Cancelliraad Anchersen i Veile.

Paquettcn þÿ ��A�d�o�n�i�s�"�,
Skipper I. Nyrup, afsejler forst i nceste Uge til Kjo-
benhavn, og medtager Passagerer og Fragtgods-

Jagten þÿ ��P�r�o�v�e�n�"�,Skipper F. Moller, ligger under
Ladning i Allvna med Stykgods til Aarhuus.

A. Thomsen, Mergler.
En Avlsforvalrer, der er fodt i det Slesvigffe, hvor

han har konditioneret i 5 Aar og hvorfra han har sar-
deleS gode Anbefalinger, onster sig anbragt som saadan
paa en Hovedgaard til 1ste Mai 1?42.

Te herpaa Reflectereude vilde behage enten personlig
eller i portofrie Breve at henvende sig til

A. Hansen,
const. Fastemand i AarhuuS.

Paa en Herregaard i Vensyssel onstes en HuuShol-
derste til 1ste Mai 1842. Hun mag kunne forcstaae
Huusholdningen aldeles paa egen Haand, da der ingen
Kone er i Huset, saml vare forsynet med de paalideligste
Beviser for Dygtighed og Redelighed.

De herpaa Reflectereude behage enten personlig eller
portofrie Breve al henvende sig til Hr. Fastemand

Hansen i Aarhuus.
Et Huus i Odder Bye, bestaaende af Fag, op-

bygt for faa Aar siden af ny, og vel indrettet til Be-
boelse for en Familie udenfor Bondestanden, med en li-
de« Have saml et lidet Udhuus, kan erholdeS tilkjobs,
og strar modtages, naar man derom henvender fig til
LandvasenscommiSsair Terndrup paa pcrereminde pr.
Aarhuus.

I Stedet .42 976 ved Aaen modtages Vadmel til
Stampning. staurenrin.

Trykt ! AarhuuS Stiftsbogtrykkerie.




