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Torsdagen den Marts.

med Brevposterne
alene privilegerede

Aarhuus Stifts- Tidende.
en udvalgt Truppe, eftersom hans Asfairer i Berlin
skulle have forvcrrret sig i hoi Grat cg Selflabet de
fleste Attener i den senere Tid stal have spillet paa
Kcnigstadter-Theatret for tomt Huus. Den Succes,

! som ter italienske Selstab hidtil har havt her, foran-
lediger formodentlig NegriS Hidreise; men Gud seed,
cm ten vil svare Regning, da man let kan vente,
al KjobenhavnerneS Enthusiasme for italienste Operaer
til den Tid vil var« kjslnet. (Aalb. As.)þÿ �Man har nylig i Bladene last cm en mark-
vardig Hund, der ligger paa sin afdode Herres Grav
paa Sl. Maria Kirkegaard ved Stockholm. Et ikke
mindre markvardigt Exempel paa Hundetrcstab er i
tisse Tage her i Staten kommet for Tagens Lys.
En Mand, som man siger Klejnsmed heraf Staden,
havde for en 2 Aar siden kz-br en Hund as Spils-
racen as en Reisente. Hunden var et meget frede-
ligt Tyr, men forleden da Manden gik over Kongens
Nytorv med ten, anfaldt den en Forbigaaende med
uhyre Glubstyed; ten Anfaldte sortrede Erstatning
for sine iturevne Klater, hvilket Smeden cgsaa ind-
rommede ham, men ra han tillige fordrede, al Hun-
ten stulte stydeS, blev Enigheden forstyrret, cg man
fogte nu Politiretten, for al faae Sagen klaret.
Flere som havde varet Vidne til Asfairen paa Kcn-
gens Nytorv, indfandt sig her for a: vidn,. Hun-
den var som sadvanlig ganste rolig cg from, indtil
Anklageren tom frem. Ten anfaldt ham nu igjen
med megen Glubsthed. Fyren, som nu kjcntle Hun-
den þÿ �thi det var cm Aftenen den anfaldt ham
paa KcngenS Nytorv þÿ �faldt strap i Besvimelse, cg
vedgik senere, at han havde varet Tjener hos en riig
svenst Greve, som han havde myrdel paa en Reise i

: Italien cg ternast plyndret, cg hvem Hunden havde
I tilhort. (Vb. Av.)

Frederiksborg, den 12le Marts. Imcrgcn
stulde vi have en stor Masterade heri Byen, cg Mange
havde gjort smagfulde Bestillinger til delte Brug i
Hovedstaten, hvilte idag stulte have varet erpederede
ertra med Tagvcgnstudsten fra Kjobenhavn. Man
tanke sig vor Fcrstraktelse cg Forlegenhed, da vi
med Tagvognen modtoge del Tcrtenbudstab fra Kjo-
benhavn, al Postvascnet havde ladet Vognens Ind-
hold passere Censur cg al samtlige vore Herligheder,
i hvilke vi stulte have glimret til Forlystelse for os
selv cg Andre, vare blevne lagte under Beslag. Af
lutter Sparsommelighed komme vi nu til al bekoste
en Erpres til Kjobenhavn, at betale Boder for at
faae Herlighederne udleverede, og imidlertid svave i An-
gest for, atvorFornoielsemaastee bliver lilVand. (Dg )

Fædrelandet.
Kjobcnlinvn, ten 19de MarlS. Jgaar

paabegyndte i Hoiesteret ten saamegct omtalte fa-
meuse Sag imod te fire Slagtere, anklagede for
Boldragt, cg ten vil forst blive paadoml paa Man-
dag Formiddag. Sagen er, som man let kan »ide,
af saalidet delrcat Natur, al ten kun kan foret for
lukkede Dorre. Markeligt er det, al Pigen, esterat
Hos- cg Statsrettens Dcm var falden, har tilbage-
kaldt sil Udsagn med Hensyn til te tvende Slagtere,
hvem forst Anklagen for Poldtcrgt rammer, men har
derimod vedblevet sil Udsagn med Hensyn til te
tvende Andre. Imidlertid er tet at vente, at denne

Pigens Tilbaqekaltelse ikke vil influere synderligt paa
Hoicsteretsdcnimen. Fcroyrigt er ter under SagenS
Behandling fremkcmmcn ten hoist frapperende cg
afskyelige Omstandighed, at Pigen allerede i sil Ilte
Aar har varet underkastet Vcldtagr af en Brygger-
knagl. þÿ �Tre Perfcner, hvoraf de To Borgere, ere
i forrige Uge blevne hoeflede for intenderet Asfuran-
cesvig. De tvende Borgere have nemtig varet Rhedere
af er Skib, hvilket de ved en Estafctte erholdt Ester-
retning cm al have lidt Havarr i Naerheten af
Callundborg. De assurerede ufortovet Ladningen
temmelig hoit, men kort efter blev Sviget optaget,
ester Forlydende vet Hjalp af el seilagtigl afleveret
Brev. þÿ �I FcrgaarS Morges Kl. 4 st>»d en velkladt
Mand sig ved Hesten paa Kongens Nytorv. þÿ �Ved
en Forestilling as þÿ ��N�o�r�m�a�"i forrige Uge hcS Ira-
tienerne, i hvilken el af te ny ankomne Medlemmer,
Hr. Mcntrefcr, cptraadle cg erhvervede sig, ved

sil ypperlige Spil cg sin smagfulde Sang, fortjent
Bifald, bcmartcde man, at en Dame gav sig til at

hysse starkl, imedenS nasten hele Publicum klappede.
Tel er vistnok sjeldent, at en Dame yttrer sit Bifald
eller MiShag i Thealret, men hos denne Dame var
det ikke faa underligt; hun er nemlig en af ten
bortrejste Ros si S Tilbed »rinder, af hvilte han flal
have havt et stort Antal, cg KjarlighetSveerne over

hans Bortrejse have formodentlig bragt hente til at

soge RegreS ved al hysse ad hans Efterfolger. þÿ �

Syngemester Rung har faael Tilladelse til i Mai
cg Junr Maaoeder t. A. at give italienske Operaer
paa Heflheatret, deels ved Hjcrlp af sine Elever, deelS
ved Hjcrlp af nogle Sangere og Sangerinder veddet
tgl. Theater. þÿ �Efter Forlydente vil Hr. Neg ri,
Directeuren for det italienske Selflab i Berlin, fra
hvilket tet hervcrrente under Marasinis Direktion
har losreseb sig, cnkomme hertil til Sommeren med
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I Staden Slesvig har man opdaget en Tyve-
band« af Smaadrenge i en Alder af 12 til 15 Aav.
Deres Tyvepractik var gjerne denne, at Een af dem
om Aftenen gik ind i en Boutik cg forlangte Noget,
som han forud vidste s-rst fluide hentes andenstedtfra.
Medens dette flete snappede Knoegten Hvad der var
ncrrmest for Haanden og rakte det til sine udenfor
ventende Staldbroder. Vanden er nu greben. Sam-
mestedS har en Tjenestepige, Datter af flikkelige For-
ældre, ved Hjælp af en falst Negle frastjaalet sin Hus-
dond 70 P. tzcurant. Jtzeh. Ugeblad, som beretter
dette, sperger terhcS: þÿ ��H�v�o�rvel egfaa al den Flit-
terstads stal komme fra, som Tjenestepigerne hcrnge
paa sig? Det er f. Ex. nu ganste almindeligt at see
dem gaae i Kaaber."

Fra Haderslev lcrfes endv. folgende i O. Thcm-
scnS Avis: þÿ ��G�e�n�e�r�a�l�k�r�i�g�s�c�c�m�m�i�S�f�a�i�rMichaelsen
l,ar meldt sig ud af Klubben: þÿ ��H�a�r�m�o�n�i�e�n�"�,efter al

Eomplottet imod ham var bleven offentliggjort. De
enrcllerede gcrmanifle Helte ville vistnok juble over
denne Seier, cg maastee decretere at þÿ ��H�a�r�m�o�n�i�e�n�"
maa bestaae, samt al Alt, hvad der er fcrcfalden i
de sidste Aar, allernaadigst stal tilgives. þÿ �þÿ �Che-
rokeserne pleie al standse et Dieblik, naar de see et
Offer falde for deres Hævnelvst!"

Ved at rydde sin Skov har Gaardmand Jorgen
Jensen i Hornstrup sundet folgende ter nedgravede
gamle Monter: 53 Stykker danste Kroner cg frem-
mede Monter, 00 Markstykker, 00 Slkr. Otte- a Tolv-
stillinger, 27 Stkr. Oticflillinger, 39 Stkr. Fire- cg
Sexflillinger, cg 77 Stkr. Een- cg Tcstillinger, All
af Vægt 114 Lod. Fundet er af Manden indleveret
til Amtet. (Vl. Av.)

I Ulsted Sogn er den 10de ds. ved Doden af-
gaaet en Mand, lidt over 90 Aar gammel; han har
allsaa levet under 5 danste Konger. Ten Afdote
stal altid have »nstcl sig el langvarigt Liv, cg da

han, noget over L0 Aar gammel, engang var bleven

meget syg, udbrod han: þÿ ��J�e�gkan dog ikke vide, cm
vor Herre nu vil straffe mig med at henrykke mig
midt i min bedste Alter." (91. 91?.)

I Velslet Sogns sorste Scgncscrstanderstabs j
Mode den 17de Jan. fcresicg Formanden, Exam.
jur. BleSberg til Kcilstrupgaard i Voer Herred,
Medlemmerne at g,ve de Fattige i Sognet saa rige- !
ligt et Bidrog, at de ikke mere behovcte at gaae for
hver Mands Tor cg tigge, hvilket eenstemmig blev

vedtaget.
Ved Aucticnen den 18de ds. over Gaarden Ho-

stemark blev af Hr. Fcrp. Lars Toft til Kid-
dahlsgaard budet 10,000 rf, hvilket Bud imidlertid
ikte approberedes. Senere er gjort Overbud cg Eien-
tommen kan nu kjobeS underhaanden. (Aald. 9Iv.)

Gaarden Eget pr. Frederikshavn er as Hr. j
Prcprietair M e i l b y e solgt til Hr. P. A. Ovist-
gaart med Besætning for 19,000 F. Ligeledes er

Thidemansholm i Vensvssel solgt af Hr. Pro-
prietair Ny S sum til Hr. H. Qvistgaard (Broder
til Ovennævnt,) for 20,000 (S. Bl.)

Den nye smukke Brig af Aalborg: þÿ ��S�o�r�e�nWin-
kels Minde", tilhor, nte dHrr. Viceccnsul Wilbrce,
Prccuratcr Moller, Amtstuesultmæglig Wesenberg cg
Foreren Capt. Moller, gjorde i Mandags sin sorste
Neise derfra Byen til Memel, for der at indtage
Ladning. (Aalb. Av.)

De med Skipper H. Hansen af Aalborg ved Vil-
lingebet forulykkede Slude bleve i Onsdags solgte ved
Auction cg udbragt«, de 19 druknede til 720 $ cg
lenene, som kun var bleven'ilive, til 100. (S. Bl.)

AarhunS, den ?Zde MartS. Jgaar Morges Kl. S
rykkede en Militairkommando, bestaaende af en Underof-
ficeer og 1 Dragoner, ud herfra, for, paa Sieqvisition af
toldvæsenet i Skanderborg, svm desuden var forsynet
med Politi-Assistence, at gjore et 2og ud i Hadsherred
for at overrumple de derværende Sniugbrcrnderier, hvoraf
der i delte District stal gives en betydelig Mængde.
Jgaar Aftes kom Kommandoen igjen tilbage hertil, efter
at den i Byerne Sarild, Knsing rc. havde bemægtiget
sig fire BrændeviinStoier, Paa eet af Stederne havde
man villet sætte sig til Modværge, men da Militairet
fik Ordre til at bruge Magten, havde man givet efter.

I Sondags kom en svensk Skonnert herind, som havde
ladet Korn i Skjellkoer til Hjemstedet, men var stott paa
Grund ved Samsoe, hvor den har losset Ladningen, og
ffal nu her repareres.

Gopulcrede. I flfdum Kirke den 15d, ds. Hr. Sn-
pograph LUels Thygesen Rostrup og Jfr.lLIine Thorup.

Indsendt.

þÿ ��D�vmed MiiidcfieUcv og Haticn al tor Frederik ben 51, ! '
wiih.

See Aarhuus Lliftsiidendc Nr. 12.

Ja, »Hatten af for Frederik den 6te!« faaledes raa-
ber enhver brav Danss, ligesom enhver Danff, medenS
Frederik levede, gjerne vilde have vovet Liv og Blod for
ham. Men hvad er da Grunden til, at de Mænd, som
have foreflaaet at sætte denne elffelige Konge en Min-
destotte, saalidet »re blevne understvttede af Folket, at de
efter flere Aars Anstrængelse ikke have kunnet erholde
en storre Cum indsamlet, end som en velbavende pri-
vat Mands Monument paa en Kirkegaard kan antages
at ville koste. Har det danffe Folk allerede glemt Fre-derik den 6te? Eller er den danste Nation bleven utak-
nemmelig?

Nei, kjære Læser! det danste Folk har ikke glemt
Frederik ten 6te, og er langtfra ol være utaknemmeligt
imod hane Minde. Desuagtet er det forblevet koldt ved
den steete Opfordring om, at bringe d,» Forevigede eu
symbolist Hyldning ved at fæ'te ham en Mindestotte.
Den Sætning, at. ligesom et Menncffe selv sætter sigsin Skamstolte, saaledes sætter han sig ogsaa selv siu
ZErcsstelte, og at Ingen kan sætte denne sidste for ham.
har ikke blot altid gjældt ogsaa om Kongerne, men vor
Tid har i den Grad fugt at udhæve dens Betydning, at
den er bleven den forste i de Liberales Catechiemus.
OgSætningeu indeholder jo ogsaa enpositiv og vigtig Sand-
hed. Har en Konge ikke selv sat sig et Minde, vil det mægtig-ste Folk. selv ved at opfor, Pyramider, ikke fvrmaae at
sætte h, m el saadant, og er det virkelige« bleven sat, vil
Bold og Magt ikke fvrmaae at tilintetgjort det; thi Hi-
strrien, der baade er retfærdigere, mægtigere og varigere
end Folkene, ril værne om flige Minder/ medens Lidens
Tand forvandler de fasteste Stene til Gruus. Frederik.

I der selv har sat sig sit Hædersminde i alle danste Hjer-
ter og i Danmarks Historie, trænger oersor ikke til no-

> gen Mindestotte af Steen og Kalk.
Fra hvem er imidlertid Forflaget om at bringe KongFrederik tenn, Hyldning udgaacl ? De forste Proponenter

ville sikerligen ikte fralægge sig, men tvertimod sætte en
ZEre i al erkjeude, at de dvre'til, eller endog stase i
Spidsen for Oppositionen d. e. de Missornoiedes parri.
Allsaa de Misfornoicde, som i Folkets Navn bestrede
Frederik den 6teS Regjerings Marimer. ville nu ester hansDod soge at fvrmaae det samme Folk til, ved den hoiti-
deligst« Aet at hylde hanSMarimer, ved nemlig at fatte
barn en ZEresflottel Unægtelig,n vilde dette være den
ftoistmulige Triumph for vor tabt, Frederik, og vistnok
vilde det rær, ædelt og stort af Oppositionen, om den
erkjcndte sin Uret þÿ �hvis den forresten havde þÿ�U�r�e�t ��,og»,d en offentlig Act lagde dette for Tagen. Men , re da
Negjeringe-Marimerne under ten nuværende Kenge i det
Væsentlige blevne forandrede , eller har Oppositionen
stiftet Farve? Nei, ingen af Delene er sseet, ligesaalidetsom hine Proponenter rides at have forladt Oppositions-
Partiet. Som det syne«, kristner ter saaledes her deu
forunderligste Modsigelse, ved hvilket alle Partier i Fol-kel nodventigen have maattet studse, og forgjæveb har



man spurgt hinanden, hvorledes Tingen ssulde forstaaeS,
og hvad den egentlige Mening tnaatte vir«, Folgen har
varet, at Royalisterne have viist sig mistroisse, og at de
ronfeqveute Liberale, der troe at forfcrgte en alvorlig og
hellig Sag, og som just fore i deres Banner: þÿ ��E�nRange
soecrer selv sin Mindestsrce, ag Ingen kan socrce den
far ham," for storste Delen gansse have holdt sig tilbage.
Har den dansse Opposition ikke mere at betyde, end at
den opreiser Mindestotter for en afdod Konge, hvis Re-
gjering den i hans levende Live har bekjamvet, hvilken
Bagt vil denne Opposition da vel kunne have i Thronfolge-
rens O>ne, der til sin Tid maa kunne vente sig en lignende
2Ere. Bel ere nu senere tildeels andre Mand traadle i Spid-
sen for Foretagendet, der ikke kunne antages ubetinget at
henhore til Opposition« Partiet þÿ �og saabant har ogsaa
havt en betndelig Indflydelse paa Anliggendets senere
Fremmeþÿ �, men dette forandrer ikke Sagen, som er og
bliver hine Ordforeres Bark, hvis Fuldforelse nu blot
for 5n Deel er overladt i andre Hander.

Bi have kaldt Oprejsningen af en Mindestotte en
symboliss Hyldning, og til Grund for en saadan maa
der altsaa ligge en Jdee eller Tanke, som indfatter det
Hele som i en Ramme. Ikke blot enkelte Dele men Alt
maa her, »aar Ideen eller Tanken ikke ssal forstyrres,
vare betegnende eller betydningsfuldt, og da forst og frem-
mest Seeder, hvor Mindet ssal opfores. Bi scrlte et
Minde ved en beromt Mands Grav, paa en Balplads,
paa Stedet for en stor Daad, paa Torvet .i en Bye, der
har varet Vidne til en stor Mands Birken ssom Gutten-
bergS Statue i Maynz, Luthers i Wittenberg); men,
kjare Laser! hvad har Frederik den 6tes Minde og Skan-
derborgs Slotsgrund med hinanden at qjorel Har Frede-
rik maassee her levet og virket; her udkastet Planerne til
Stavnsbaanoets og Slavehandelens Oxhavelse eller til
Stander-Institutionens Indforelse; her vundet et stort
Slag; her fluttet en vclgjoreude og haderlig Fred, eller
er han maassee her fodt eller dod ? Nei, nei, nei, Frede-
rik er hverken fodt eller dod, eller har levet paa dette
Sted; har i sit hele Liv maassee ikke opholdt sig 4 Ti-
mer i Skanderborg, og vides ikke at have gjort noget
specielt for denne Bye. Hvo har ikke foll sig greben ved
Beffuelsen af et Minde, opreist paa sit rette og betydnings-
fulde Sted; men hvilke Folelser og hvilke ophoiedeTan-
ker vil Frederiks Stolte paa Skanderborgs betydnings-
lose Slotsbanke formaae al fremmane, det ssulde da ved
Synet af Slottets Ruiner vare Tanken om det jordiss
Fvrgangelige, naar ikke Stottem som just ssal betegne det
Uiorgangelige. uheldigviis protesterede imod alle Tanker
om Forgangelighed. Men lad vare, den oprindelige
Plan var jo, at blot Jyderne ssulde satte dette
Minde; Skanderborg ligger nogenlunde midt i Landet,
og paa et smukt Sted, og en passende PladS var i Jyl-
land vansselig at finde; men, som man seer, har man
nu forandret dette Anliggende fra en Provindsial- til en
National-Sag, og opfordrer ikke langere blot Jyderne
men hele det dansse Folk til at satte Frederik den 6te
en Mindestotte, ikke i hans Hovedstad eller for hans Slot,
men i en af Rigels afsidesliggende og ubetvdeligste Byer
þÿ �i Skanderborg! Bi have sagt, at Folket engang har
studset; þÿ �det studser anden Gang.

Neppe kan der ifolge alt dette klages over, at Lol-
landS-Falsters Avis hat kaldt hele Ideen þÿ ��u�h�e�l�d�i�g�.�"
OS forekommer det, at her ikke mangler mindre end Jdee,
Plan, Droftning, Penge og Enighed, og allerede een af
disse Klipper kunde vare nok til at lade dette Foreta-
Aende strande. Skanderborg er engang kommen ind med
l denne Sag ; nu vel, man anvende ved Authoriteterne
de indkomne Penge til et Asyl eller til en fri Fattigssole
i Skanderborg, og lad dette Asyl eller denne Skole i
Jylland vare Frederiks Mindesteeu. Neppe vil nogen
Subscribent have noget imod benne Anvendelse af hani
Bidrag, og Frederik, hvis Aand svaver over hans kjare
Danmark, vil fra Elysium tilvinke denne Plan sit Bifald.

Men ingen Mindestotter af Oppositionen sor Fre-
derik den Sjette!

++++....

Svndag Aften Kl. 8 stal jeg
det bestemte Sted.

vatr« paa

Pek.jendtAjorelser.
Efter GudS urandsagelige Biiedom bortkaldtes tilden evige Fred, Torsdagen den l7de dennes, min elssede

gode og uforglemmelige Mand, Told- og Konsumtion«-
Underbetjent IanuS Orum, i sin Alders 62de Aar, ef-ter 5 Maaneders Sygeleje. Hisset modtages han af en
forudgangen kjar Son. Dette for mig saa sorqeliq«D-dSfald bekjendtgjores herved med dyb Beemod fordeltagende Slagt og Venner. Den der kjendte vorstille, huusllge Lvkke, vil bedst kunne bedomme mit uer-
stattelige Tab af en kjarlig og retflaffen Mand og Fa-der. med hvem ieg l 61 Aar levede et lykkeligt 3Eat«-

Beg'ne
£hn6e stedse bevares! Paa egne og 8 Berns

Aarhuus, den 21 de Marts 1842.
Dhrine jJhnirn,
fod Enhuus.

Aar 1842 den 17de Marts blev paa DronninglundHerredsting af Undertegnede konstituerede By- og Her-redsfoged, Candidains jnris Rsmer, som Sattedommer
med tiltagne Meddomsmand afsagt

Dom
i Sagen: By- og Herredsfoged Heiberg i Saby, ron-
tra: Proprietair Formann til Dronninglund og saaleles

kjrndr for Ret:
Te af Jndstavnte, Proprietair Formann. om ogimod Citanten, By- og Herredsfoged Heiberg, i Aal-

borg Stiftstidende for den 27de Novbr. 1841 M 238
brugte utilborlige Udladelser bor dote og magtesloseat vare og ikke komme Citanten til Skade paa ZEre,Embede, gode Navn og Rygte, og bor Jndstavnte forsit i saa Henseende udviste Forhold at bode en Mulet
t'l Hj-rring AmtS Fattigkasse af Fem Hundrede Rigs-bankbaler Solv, samt vare den i Placat af 1ste No-
vember 1837 3 foreskrevne Censur undergivet i Tre
Aar. Saa bor og Jndstavnte at udrede denne SagS
Omkostninger aldeles fladeslost og deriblandt til den
beffikkede Sattedommer i Rejseomkostninger og Diat-
penge 33 49/3, og til den befalede Sagforer,Procurator Ruhnel, Tyve Rigsbankdaler Solv, samt
til Sattedommcren det Retsqedyhr og Skriversalarium,
der ssulde have varet erlagt, og til det Offentlige
Gvdlgjerelse for det stemplede Papir, der ssulde have
varet forbrugt, saafremt Sagen ikke fra Citantens
Side havde varet benificeret.
Det Jdomte at udredes inden 15 Dage efter denne

Toms lovlige Forkyndelse og forovrigt at efterkommes
under Abfard ester Loven. Rsmer.

(L. S.)
Som Meddomsmand:

Niels Christensen Klattrup. Peder Jorqensen Wrangbek.
(L. S.) sl>. 5.)

2enS Christensen Kokkenborg. Mads Thomsen Tamholt.
(U. 8.) <x. S.)

Hvilket herved bekjendtgjores. overensstemmende med
Forordningen 27de September 1799 20.

Frederikshavn, den 17de Marts 1842.
Rsmer.

Ifolge Forordningen af 13de August 1841 dens 29de ,
beksendrgjoreS herved, al til Medlemmer af Amtsraader
for Aarhuus Amt blev den 19de dennes valgt folqeude
Mand:

Af Tcrdegaardseiernc :
Prokurator og CtiftSrevisor "lngereleiv til Marselis-

borg;
Ritmester v. Friis til Lyngbyegaard ; og

ril Suppleant:
Overrets-Procurator Dahl til Moesgaard.

Af de mindre Landriendomsbrsiddcre:
Moller Langballe til Grundfor Molle,
Hr. Secher til Fanrgaard,
Sognefoged Jens Andersen af Dsterbye,
Hr. wirrusen til Gammelgaard; og

til Suppleant:
Hr. Srorm til Kjargaard.
Aarhuus Sriftamrhnus, den 21de MartS 1842.

R o s e n s r n.




