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Stifts-Tidende.
var nær ved i Ordels egentlige Forstand at blive fin
Menigheds Fader.

En Luflstipper, ved Navn Schwartz, har i Lyon
prsvel en ny Maneer med Vallonen. Den bestaaer
deri, at han holder sig svævende under Ballonen ved
Hjælp af Reeb cg Læderremme, som bindes ham om
Livet, Venene cg Fodderne. Mandens Vægt er saa-
ledes indrettet, at den er 1 Kilogramm (2 T) stirre,
end Ballonens Sligekraft. For al stige op anven-
der Kunstneren to Vinger, som bestaae af lette, med
Lærred overtrukne Rammer, og belæstes ved Armene.
Naar disse Vinger have loftet Luftstipperen cg HanS
Vallon i Veiret, saa tjene de til, at give denne hvil-
kensomhelst Retning. Vil Kunstneren tale, saa lader
han Vingerne hænge; da han, som bemærket, er kun-

gere end Ballonen, bringes det Hele derved strap til
at synke.

I Frankrig begynder man nu at anvende Gal-
vancplastikcn til Liigs Conservation. Den beromte
Ecrnay har forelagt Vltenflabernes Academie i Pa-
ris el paa denne Maade med Kobber overtrukket
Barneliig, cg Ganal har foreviist et ligeledes præ-
pareret Væderhoved. Man vil altsaa herefter kunne
opbevare sine afdode Frænder og Venner forgyldte,
forsolvede eller forkobbrede.

En moersom ProceS sysselsætter i denne Tid
Domstolen i Paris. En bekjcndt MarguiS var
længe plaget af en haardnakket Katarrh, som Læ-
gerne ikke kunde besrie ham for. Tilsidst henvendte
han sig til en homvopalhist Doctor, som lod ham
lugte til en Flaccn. Delte hjalp ikke; Patienten
maatte lugte til Flasten nok engang, cg nok engang,
og alligevel hjalp det ikke. Nu blev han utaalmo-
dig, og vilde ikke mere have med Homoopathie at
gjore. Han spurgte ham desaarsag, hvormegcl han
var ham styldig. Lægen forlangte 500 Frcs. Mar-
quis'en fandt denne Fordring uforskammet, tog i sin
Vrede en Banknote, cg holdt Docteren den under
Næsen med de Ord: þÿ ��D�e�r�,lugt til ten!" hrcrpaa
han stak den i Lommen rgjcn. Lægen har nu ind-
klaget ham for Retten.

I len gamle maleriste Stad Agen, ved Bredden
as Garonne, lever for Oieblikket en Digler af forste
Rang, Fristuren Jasmin, der stille cg bestcden
driver sin Næringsvej, cntstjondt Frankrigs storste
Digtere cg Statsmænd, ja hele Stæder have bragt
hans Talent deres Hyldest; thi Toulouse fljænkcde
ham saaiedes en gylten Laurbærkran«, Alp sendte
ham et Guldbægcr, Kongen forærede ham et kostbart
Gulduhr, cg Pau cg andre Stæder bragte ham lige-

Aarhuus
Blandinger.

Da Ovægsygen har i ZEgyPten bortrevet Star-
stedelen af de til Markernes Dyrkning fornadne Træk-
»xne, er del at befrugte, at ikke del halve Land vil
blive dyrket, hvisaarsag Mehemed Ali har, under
Trusel af Stokkeprygl, befalet Landebyernes Fcrstan-
lere , at dyrke ligesaameget Land iaar som ifjor.
Denne grusomme Forholdsregel har vakt en panisk
Skrcrk iblandt Landboerne, som nu i skareviis for-
lade Landet.

Da Engellænderne havde erobret Hovedstaden i
Tschusan, Ting Hai, traf de ikke en mcnncflelig
Sjæl i Gaderne; Tusinder havde laget Flugten, og
te Ovrige holdt sig stjulte i deres Huse. Seierherrer-
nes ftrænge Mandslugt beroligede langt cm længe
Chineserne. De Skjulte kom atter frem; de Flyg-
kede vendte tilbage. Men blandt disse Sidste vare
mange Rovere, som plyndrede de fraværende Ind-
vaanereS Huse og Voutiker. Den engelste General
gav nu Befaling, al hverken Modister eller andre

Sager maatte flaffes ud af Portene; kun Liigkister
turde passere. Men ikke længe efter bleve Engellæn-
derne opmærksomme paa den store Mængde Liig, som
fortes ud af Staden. Man havde flullct trce, at
Staden pludseligt var bleven hjemsogt af Pest.
Omsider aadnede man Kisterne, og see! næsten Alle
indeholdt, istedetfor Liig, de fineste Silkestoffer cg
lignende kostbare Gjenstande.

I Staten Illinois i Rordamerica har en Pr ti-

pi) el ved Navn Smith, der havde stiftet en egen
Sccl, i denne Tid havt den Ubehagelighed, at maatte
fiygte fra sin Menighed. Baade Smith cg hans Ip-
pcrstipræst havde nemlig havt nogle sælsomme Visio-
ner; blandt Andet havde Erkecngelen Gabriel viist
sig for dem og lovet dem þÿ ��J�a�c�o�b�sVelsignelse." Med
denne Anviisning havde Prophelen begivet sig til de
smukkeste Fruentimmer i Menigheden og forkyndt
dem: þÿ ��a�tHerren havde, til Belonning for hans Tro,
udkaaret dem til hanS aandelige Ledsagerinder ;" men
da Flere af dem allerede selv havde udkaaret sig þÿ ��j�o�r�-
difle Ledsagere", som toge Prophclcn disse Besog me-
gct ilde op, saa foretrak han, for en Sikkerheds Skyld,
al absentere sig. Der er nu udsat en Priis as 200
Dollars paa HanS Anholdelse, cg mange Jægere, som
have Lyst til at tjene disse Penge, ere uddragne, for
al gjore Jagt paa den Salvede. Forresten er det
oplyst, at Prcphetcn havde udkaaret sig en saa util-
dorlig stor Mængde þÿ ��a�a�n�d�e�l�i�g�eLidsagerinder," at han

Udgives 4 Gange ugentlig af Overkrigscommissair A, F. Elmquisr Redigeres af / Elmquist, Cand. phil.



burschikoS Person cg syneS at falde i Forundring
cver, at den þÿ ��t�y�t�f�l�eMarine" ikke er stabl for Soen.

I hvilken frygtelig Grad Drikfældighed kan un-

dergrave den mennestelige ConstiluIionS Fasthed, vi-
ser en i de barmhjertige Brodres Kloster i BreSlau
for kort siden indlagt Syg paa omtrent 30 Aar.
Begge Fadderne ere frcSne af ham til cver Anklen.
Delle er saameget mærkeligere , som Kulden i hiin
Stad ikke har vcrret d Grader, og kun en grcrndfelsS
Forsommelse af sin egen Person, i Forbindelse med
en bestandig Ruu«, er istand til, i kort Tid at for-
anledige en saadan Oplosning as mennestelige Lemmer.

Tvdste Blade tale meget cm Digteren Herwegh'S
interessante Visit hoS Kongen af Preussen. Profes-
ser Schcnlein, Kongens Livlæge, havde fort den be-
romte Digter til Monarken, som havde »nstel at see
ham. El mærkværdigt Triumvirat: En Konge, en
Digter cg en Læge! þÿ ��J�e�ghar þÿ �saa tiltalte Ken-
gen den unge Digter cg Republikaner bl. A. : iaar
havt et Bcsog af en Anden as mine Modstandere,
Thiers. Deres giver jeg Fortrinet. Jeg maa cp»
fylde mit Kald som Konge; De maa folge Deres.
Mit forbliver jeg tro; jeg »nster , at De ikke maa
svigte Deres. Jeg asstyer al Eharakleerloshed. Ter-
imod agter jeg en charakleersast Opposition." Om
Herwegh'S Digte ytlrede Kongen : þÿ ��D�e�nsande Digter
fremlyser as DcrcS Arbeider ; de ere meget smukke,
fljondt de cgsaa, cg især fcr mig, indeholde mangen
bilter Piste. Men jeg kan forsikkre Dem , at disse
Piller tog ikke smage saa bittert, som de, Schcnlein
her stundom giver mig." Livlægen gik ind paa Spo-
gen cg sagde: þÿ ��O�gtog tager jeg langtfra ikke saa-
megen DyvelStret dertil, som han." Digteren stal
iovrigt have vcrret noget tvungen og geneerl. Saa
starpl som han har ytlret sig mod alle dem, der re-
prcrsentere det Beftaaende, maa selve det Skridt, al
have ncrrmet sig en Konge, allerede virre en konces-
sion mod hans Anstuelse.

I Sverrig ere Brcrndeviinsbrcrnderierne ned-
lagte. Hvis Nogen drikker sig fuld, stal hans Navn
males paa Kirkedoren med store Bogstaver, cg Pr«-
sten stal bede fcr ham.

I Aaret 1d30 forlod en ITaarig Underofficier ved
Svea Artilleriregiment, Edvard Petterson, sir F««
dreland og tog Tjeneste under D. Pcdro'S Fane i
Portugal, hvor han ved flere Lejligheder udmærkede
sig cg erholdt for udmærket Tapperhed Ordenen
Torre e Spatla, samt paa Valpladsen af sin Gene-
ral DenncS egen Kaarde. Siden gik han med sit
Regiment til Spanien, hvor han med lige Tapper-
hed kæmpede mod Don Carlos, udnævntes paa Val-
pladsen til Oberstlieutcnant, og erholdt St. Ferdi-
nandsordenens 1ste ClaSse, senere Isabella den Ca-
tholstes Orden og Obersts Charge. Han har nu ta-
gel sin Afsted baade af den portugisiste cg den spanste
Krigstjeneste, med Pension as begge Regjeringcr, cg
er nu v-ndt tilbage til sit Færreland, hvor Oberst
Petterson, endnu kun 20 Aar gammel, agter al
flaae sig til Rolighed.

I Skrivelse fra Slesvig af 12te dS. hedder det i Alt.
M. dl. a : þÿ ��S�i�d�s�t�eLoverbag var her særdeles livligt. De
hertil ankomne Fremmede havde Nod med at faae Logis.
Der indtraf nemlig talrige Deputationer fra Apenrade,
Tondern, Eiderstedt og de omliggende Landdistrikter, fra
Rendsburg og fl St., for at overrække Stænderne Tak-
adresser, narnligt for deres tydst. Sindelag. De med
talrige Understrifter forsonede Adresser bleve overrakte
Præsidenten, som, i Spidsen for et stert Antal Stænder-
medlemmer, modtog Deputationerne i den Ravensste
Gjæstgivergaard. Den af de forfljellige Deputationer

valgte Ordforer, Apotheker Petersen fra Apenrade,
holdt en velordnet Tale, hvorpaa Præsidenten udtalte sin
Tak i eget og Forsamlingens Navn. Efter et af om-
trent 300 Personer afholdt Festmaaltid, hvori Præsiden-
ten og næsten alle de Ctænderdeputerede toge Deel, gik
Fakkeltoget for sig, til hvilket, foruden mangfoldige An-
dre, ogsaa Stænderforsamlingens Medlemmer fluttede sig.
Toget drog frem med Musik, og da Kredsen var dannet,
udbragtes bl. A. et Hoch for þÿ ��S�c�h�l�e�s�w�i�g- Holstein.
Indtil seent ud paa Natten hortes Sange og Toaster
gjenlyde fra Gjæstgiverstederne."

Indsendt.
Berigtigende Svar ril Indsenderen af det under

Mkt. Alsted den 29de November 1342, i Aar:
huns Stifts -Tidende .A- 215, indrykkede
Sporgsmaal til Committeen for Oprettet-

sen af en Mindestolte for Hoisalig
Kong Frederik den VI.

At der i den omhandlede Bekjendtgjorels«, med Hen-
syn til det fra Hr. Provst Ridder Bentzon for hans
Provsties Beboere til Committeen indkomne Bidrag, blot
anmeldes Ringsted og ikke tillige Alsted« Herred, er en
Feiltaaelse af Undertegnede, hvem Bekjendtgjorelsens
Erpedition var overdraget; og bemærkes derfor til yder-
Ugere Berigtigelse: at Committeen af de Hr. Provsten,
nnder 28de Januar d. A., oversendte 18 Etk. Indbyde!-ser, nemlig 17 Stk. til Ringsted og Alsted Herreders Pa-
sioraters Landbeboere og 1 ditto til Geistligheden i b»-
meldte Herreders Provsts, fra Hr. Provsten under 31te
Mai d. A. ikkun har tilbageerholdt 4 Stk.; nemlig:

1) For Indbydelse til Vellerslvw og Homd
Sogncs Pastorat, hvorefter Sognebeboerne
have deeltaget i Stiftelsen af formeldte
Mindestotle med 7« 28/3
Een ditto til Bringstrup og Sigersted

Sognes Pastorat, hvorefter Hr. Pastor
W i nth er har deeltaget med . . . . þÿ�1 �- þÿ �

og Sognebeboerne med þÿ�6 ��3�8þÿ �
3) Een ditto til Gyrstinge og Flintrup Sog-

nes Pastorat, hvorefter Hr. Pastor Thi-
stev har deeltaget med þÿ�2 �þÿ �

og Sozuededoerne med 13þÿ �70þÿ �
4) Een ditto til Munke-Bjergby og Brom-

me Sognes Pastorat, hvoresterHr. Pastor
Lund har deeltaget med 1 þÿ �» þÿ �

og Sognebeboerne med 2þÿ �38þÿ �

og desforuden har Hr. Personelcapellan
Mohr deeltaget med 1 þÿ �- þÿ �
samt Hr. Provst Ridder Bentzon med . 2þÿ �- þÿ �

Tilsammen 36 78 (i
Hvilket Belvd Hr. Provsten godhedsfuld har tilstillet

Committeen med tilfoiet Bemærkning, at Grunden, hvor-
for ikkun saa faa af Provstiets Geistlighed og Sogne-
beboere havde deeltaget i Stiftelsen, udentvivl var, al
Adstillige ikke havde været tilfredse med det til Minde-
stollens Opforelse bestemte Sted; med Henvn til hvilken
Bemærkning her blot endnu anmærkes: al Enhver, ved
at eflermaale Afstanden fra Mindestottcns bestemte Stand-
plads, til saavel Nord- som Vestsiden af Jylland og til
Ostsiden af Sjælland og Smaae Oerue, samt til Stæ-
derne Kiel, Rendsvorz og Tonniiizen, vil kunne overtyde
sig om, at disse Afstande alle omtrent ere ligestore, og
at Mind,'stollens Standplads savledes nogenledes er de-
stemc nndlveis mellem alle i Stiftelsen Teeltagende.
Forovrigt sones de Personers Interesse for dette sande
nationale Windesværk, der ikke ville deellage i sammes. Stiftelse, fordi de formene, at en anden Standplads

1 burde være bleven bestemt, at være saare tvivlsom; ef-
terdi Enhver, ler virkelig er gjcnnemirængt af Folelsen
af Hoiagtelse, Kjærtighed og Taknemmeligbed for vor
ædle forevigede KonqeS Minde, sikkerliz ikke kan andet
end istemme med Beboerne af Nordenbroe Bye paa Lan-
gelands sondre Ende, samt Beboerne af Helsiugoer,
Skagen, Molln, Oltensen og Sonder-Ditmarsken : Vi
deeltage i Mindestottens Stiftelse uden Hensyn til, hvor
den end oprettes. þÿ �De af Gyrstinge oa Flintrup Sog-
nes Beboere forlangte Tegninger af Mindestottcn ssule
i sin Tid, naar samme er bleven lithographeret, herfra
blive meddeelte. Paa Committeens Vegne
Skanderborg, d. 3die Desbr. 1V4Z, G. Rosenberg.




