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Nyheder fra Udlandet.
Den tyrkiske Sultan er dod ! Dette Rygte,

som tog neppe fortjener ubetinget Tiltroe, lyder fra
flere Steder og vakker uhyre Opsigt. Paa hvad
Maade han er kommet ak Dage, hedder det i en
Beretning derom: er endnu indhyllet i dybt Mørke.
Med spandt Forventning imødeseer man de naste
Efterretninger fra Eonstantinopel. Stadfaster Rygtet
sig, vil det orientalste Spørgsmaal udentvivl snart
vorde lost.

Beirnt er, efter et 9 Dages Bombardement,
bleven lagt i Aske, og Wgypterne have forladt Staden,
tom derpaa er tagen i Besiddelse as de Allierede/
Denne Efterretning meddeler Pariser Monsieuren som
telegrapdis? Depesche til Regjeringen.

Potten bar afsat Mehemed Ali fra ZEgyp,
tens Paschalik, og overdraget deltes prcvisvrifte For-
valtning til Jzzet Mehemcd Pascba, der tillige er ud-
navnt til Seraskier (Generallissimus) i Syrien og
Statholder af Et. Jean d'Acre. Han var allerede
afgaaet paa et Dampskib til sin nye Bestemmelse.

Mehemed Ali har med stor Rolighed og Kold-
blodighed hort paa det ham af de sire allierede Mag-
t>rs Eonsuler forkyndte Affattelses > Firman, hvorefter
de sagde ham Farvel og nedtoge deres Flag samt de-
gave sig ombord paa deres Skibe.

Fra Consstantinopel meldes, at den russiske
Gesandt har faaet Ordre til at stille sig under den
engelske Gesandts Befalinger. Det russiske Ge-
sandtstab har Ordre til at lade Flaaden, som ligger
parat i Sebastopol, kalde til Bvsphorus. Nylig ere
over et haivtbundrede Personer , der vare anklagede
for at have talt til Fordeel for Mehemed Ali. blevne
arresterede i Eonstantinopel.

I London er holdt el stort Kabinetsraad, som
bivaanedes as alle i Staden tilstedeværende Ministre,
og hvori Lorderne Melbourne og Russell vilde fore-
flaae , at kalde den russistc Flaade til Middelhavet.
As den Beflutning, Raadet har taget, afhænger det
store Sporgsmaal: Krig eller Fred. Raacflagningen
varede i fem Timer, men endnu var Resultatet ube-
kjendt.

Cnglcvnderne have i denne Tid gjort to nye
Occupaiioner, nemlig besat Mokka (den hellige Stad)
i Arabien, og taget hele Ny- Se land i Besiddelse
for den engelske Krone.

Fra Spanien haves den mærkelige Efterretning,
at Opstanden var nu ogsaa udbrudt i Valencia , og
at Dronningens samtlige Omgivelse er arresteret. Et

stort Parti, som kalder sig þÿ ��E�s�p�a�r�t�e�r�i�s�t�e�r�"hove iMa,
drid modtaget Hertugen af Bittoria med storste Pomp,
og det hedder endogsaa , at del vil udraabe ham til
Spaniens þÿ ��K�e�i�s�e�r�!�"

Opstanden i Portugal er bleven dæmpet ozRebellernes Anforer myrdet af selve Znsurgenterne.as hvilke de Fleste frivilligt have underkastet sig. Den
franfle Regjering har forlangt el bestemt Svar af den
portugisiste paa det Shorgsmaal: hvad det vil gjøre,
naar det kommer til Krig, hvorpaa sidstnævnte har
svaret, at den as yderste Kræfter vil bestræbe sig kor
at vedligeholde Neutraliteten. þÿ ��M�e�nfluide det
har den tilfoiet þÿ �gisres absolut nødvendigt, at den
skal tage Partie mellem Engelland og Frankrig , da
vil del ikke bryde med England, Portugals mange-
aarige Bundsforvandt."

I Italien, og navnligen i Pavestaten, er op-
daget en Sammensværgelse, som hor forvoldet mange
Arresteringer. Den franfle Consul i Messina havde
offentlig bekjendlgjort. at han paatog sig at indkjsbe
Levnctsmidler for de forbiseilende franfle Krigsskibe.
Neppe havde den østerrigfle og ben preussiske Gesandt
erfaret dette, før de i Neapel anholdt om. at Jnten-
danten i Messina maatte blive afsat. Men Kongenaf Neapel nægtede dette, med den Bemærkning: at
dan tillod alle Nationers Skibe at forsyne sig med
Levnetsmidler i de sicilianske Havne.

De franskes Konge har aabnet Krigsministeren
en overordentlig Credit af over 50 Millioner Fr. til
Bestridelse af Udgifterne for Armeen. De meest kri-
gerske Efterretninger slutte sig til denne Ordonnants:
1 Krigsministeriets Bureaux forberedes Organisationen
af 16 nye Linieregimenler, 6 Regimenter Tiralleurs. 6
Regimenter let og 4 Regimenter svært Eavallerie,
2 Sappeur- og 2 Jngenieur Regimenter. Samtlige
Nationalgarder« Reorganisation er tilendebragt, og
deres Styrke beløber sig 670,000 Md. Kamrene siges
nu bestemt at flulle sammenkaldes inden 1ste Decbr.

Kongen af Holland har, paa Slottet Lov, høi-
titeligen frasagt sig Thronen. Hans ældste Søn.
Prindsen as Oranien, bivaanede Akten, og Dagen es,
ter modtog den nye Konge, Wilhelm 11. Troskabs-
Geden. Belgiske Journaler udtale det som den gamle
Konges Hensigt, nu at ville iværksætte sin Formæling
med Grevinde d'Oultremont. fDen asgaaede Konge
er 68 Aar gl. Den nye Konge er aift med Stor-
fyrstinde Anna Paulowna, Kejseren af Ruslands So-
ster.) Kongens anden Søn , Prinds Frederik , har
laget sin Afsked af ten hollandske Tjeneste og er ol-
lerede ansat som Generallieutn. i den prcussifle Armee.



Broen var opreist en ZErcport med Indssrift: »Tro-
flab og Tillid/ og over Ringstetponen stod i Flam-
Mkssrist de Lrd: þÿ ��G�u�t�sFred!" Paa bele Veien lil
Gisselfeld var postere« Folk lil Hest med Lygter.

Ayen. Bed det Fakkellog som bragtes Maje-
stæteinc i Svendborg, havde ogsaa Sotvlkene deel-

loge«, hvis Flag havde i Fakkelflinnel aiaivet e« imukl
Skue. Næsle Morgen havde Laugene, eihvert med sin
såregne Fane, indsunde« sig udenfor D. M.s Vin-
duer. For egen Regning havde kongen give« et stort
Taffel paa Raadstuen, som ogsaa bivaanles af Dron-
ningen. Bvsogden og Formanden for Borgcnepræ-
senlanterne vare anviste Plads ligeover kor Deres
Majestæter. Ballet om Aftenen aabned.s af Kon>
gen Selv. þÿ �Redacleuren af den Hrmpelste Avis,
Hr. Carl Bagger, agter al sagsoge ten Stænder-
deputerede Propr. Hansen til Krogsberggaard, for

nogle mod forbemeldte Avis brugte fornærmelige Kl-
tringer. . .. .

DodSfald. Fru Lhorkelin f. Lrllrenstiold r Hel-
singver. Mad. Gottschalck i Stege. Flora Hahn f.
Spendrup i Hyllested Prastegaard. Sognepræst BucklerS
Hustru« Mette Simonsdatter i Staby, Ringk. H. Elisa
Bendixen i Thisted.

Aarhuus. De« nu eudeligen indtraadte Terveir gi-
ver Haav om, at Hosten her i Jylland vil vorde tilende-
bragt uden saa stort Tab som man endnu for faa Dage
siden maatte befrygte, naar man paa stere HvvedgaardeS
Marker saae Sæden ligge paa Ckaar. Forvvrigt gives
ogsaa i Sjalland (ifolge Reisendes Udsagn) flere Gaarde
som endnu staae tilbage med Jndhostningen, hvilket navn-
ligen er Tilfaldet paa Kattrup, hvor hele Byg- og Havre-
marker forst for faa Dage siden bleve huggede.

I Onsdags Aftes gav det Mullerste Eelstab sin an-
den Forestilling: þÿ ��T�e�b�u�t�a�n�t�i�n�d�e�n�SFader", hvori det ud-
viklede sine Krafter i et sardeles livfuldt Sammenspil.
Titelrollen udfortes af Hr. Rau med en Bravour som
enthusiasmerede Publikum saaledeS, at han ved Forestil-
lingens Slutning blev fremkaldt og hilset med levende
Bifald. Ogsaa Jfr. Sichlau synes stedse mere at
ville befaste sig i Publikums Andest, og vi kunne lykonfle
Selskabet til Berigelsen med dette stjonne Talent. Hun
er nemlig fast engageret af Hr. Muller for det forste
indtil Mai, og vil altfaa ikte kunne optråde i denne Bin-
»er paa Theatret i Odense, saaledeS som der nylig lasteS
i fyenske Aviser.

(kopulerede. I Ho ure Kirke ved Beile den 3bie
Oktober: Hr. Kjebmand C. Andersen af Beile og Jom-
fru A. M. Christensen af Hoxdalle Molle. þÿ �I
Aarhuus den 7de Oktober: Hr. Kjobmaud Appelt og
Jomfru Sommer.

Ved Tallotteriets 1377 Træfning i Altona ultom:
Ao. 64. 73. 84. 88. 38.

Reifende.
Med Dampskibet til Kallundborg:

I>r. tJieol- Pastor Rordam, Jomfru Schjotle, Kjob-
mand A. Bendix, Prokurator Ollgaard, Pastor Gad,
Kjobmand P. Lund, Greve E. Frys, Handelsfuldmagtig
Warburg, R. B. v. Holstein Rathlau, Jomfrue B. Ror-
dam, Cand. jur. Sommerlund, Kjobmand A. Sorenseu.

Med AnholmS Paauct fra jdjobrnbavn :
Typographerne Konnerup, Iversen, Butty, DuuS,

Abrahamsen, Flamand, Olsen og Helsing, Bartshuushol-
der Salten med Kone. 2 Born og Tjenestepige. N. Dalgaard,
Jomfru Rielsen, Kruse og Pigen Christeusdatter.

Indsendt.
Hr. L'antweesenscomm. Ttænderdcputcret Wulff,

R. af D. og Dbm.

De fordolgcr Sandheden, Hr. Standerdeputeret, og
all« Deres glatte Ord hjalpe Dem ikke. Te har gjort
Dem skyldig i Anmasselse og Tilsidesættelse rmod mrg. þÿ �

Da Cancelliets Bevilling indkom om Afbenyttelsen af
Skanderborg Slotsbakke til den xaatankte Frederrks
Stotte, meddeelte Te Major Ingwersen en Copre
deraf, med den Attring, at hvis inden en af Dem be-

stemt meget kort Frist, ingen Indvendinger fra ham el-
ler Justrtsraad With fremkom, udstadte De Bekjentt-
gjorelsen om Indsamlingen af Bidrag til Stollen. Om
mrg var ikke anderledes Tale, end ar Major Jngwer-
sen i et P. s. anmodedes at lade mig del Passeerte vide.
Major Ingwersen svarte Dem oieblikkelig, at De for
det forste ingen Bekjendtgjorelse skulde udstede, men ind-
bod Dem til en Forsamling i Weile. Ikke desmintre
udstadte De Bekjendtgjorelsen, og svarte, at De ikke
holdt af at snakke men at handle, og at det
vilde beroe om De fik Tid og Lyst at mode! Da
jeg saae det, var min Beflutning taget. Jeg udstadte
mur Erklæring, og jeg troer med saa megen mere Grund,
som De allerede ndligere havde viist mig den hoieste Grad
af Tilsidesættelse. De vil vist erindre Dem, h.orledes
De, for 1£ Aar siden, i en af Major Ingwersen og
mig berammet Forsamling af Brandassurance-Selstabet
og Selstabet til Hesteavlens Fremme paa Raadstuen i
Weile, efterat Brandassurance - Sagerne vare tilende-
bragte, og jeg belavede mig at referere Sagen om Heste-
vasenet, paa en hoist arrogant Maade, uden i Forvejen
at have talt et Ord med mig, og jeg troer ikke heller
med Major Ingwersen, paabod Forsamlingen TauS-
hed, og begyndte at opremse en Rakke Tal om Hartkorn
og Matrikkel, saa at de egentlige Forhandlinger for denne
Dag maatte opsattes til en anden Gang. En Mand der
saa lidt respekterer Andre og der med Magt vil opkaste
sig til Diktator over dem eller deres Meninger, fortjener
vist ingen Skaansel. Forresten stal De ikke svgearstyde
Skylden paa Andre. Major Ingwersen har ikke et
Dieblit nolet med at give mig Underretning om hvad der
angik vor Plan. Aarsagen hvorfor han rkke vilde reise
med Dem til Skanderborg, var, at han nylig havde va-
ret der, ved hvilken Lejlighed han ikke heller forsomte at
underhandle om Slotspladsens Aftrædelse. Hvad endelig
Deres mange Reiser betraffer, da var der nok andre
Grunde hvorfor De reiste. I al Fald kunde nogle Breve
vist have udrettet det samme som Deres Person.

AldebertSminde, den ote Oktober 1640.
(S. Dalgas

Fortuna har sidstl. 29de September varet saare ga-
lant imod Fredericia Bye: ikke færre end circa20Am-
ber saml en temmelig stor Terne med nogle store Udtrak,
var paa den Tag arriveret dertil.

BekjendtgjorelfeH.
Tkeatrct i Aarhuus.

Fredagen den 9de Oclbr. opforcs: Gvcntyret paa
Maskeraden, eller: Den sorte Domino.
Syngespil i 3 Akter af Scribe; Musikken
af Au ber; oversat af kongelig Skuespiller
Over sk ou. 3 Muller.

Det bekjendtgjores herved, at den Peiling, som er ta-

get af Hirtsholmens Fyhr fra Briggen Najaden,
der er sjunken omtrent een Miil fra Frederikshavn
er X. t. 0. £ 0. istedetfor X. O. j O., hvilken sidste Pej-
ling den 6de September d. A. var averteret i de offenl-
lige Tidender. þÿ �Denne Fejltagelse hidrorer fra den fra
Bedkommende til mig indsendte officielle Melting.

Aarhuus, den 6te Oktober 1640.
I. Paludan,

Commandeurcapitain og
Overlods i Jvlland.

I Byens Borger- og Frifloler vil i delte Efreraar
Eramen blive afholdt i svigende Orden:

DomsognetS Borgerskole, den 12te og 136« Oktober :
Fruesogns Borgerstole, den l4de og 16de;
Friskolerne, den 19de, 21de, 22de og 23de;
Haandgjerningsstolerne for Piger, den 26de.
Bornenes Foraldre og Barger, saavelsom andre By-

ens Borgere, der interessere sig for Skolerasenet, indbn-
deS til at overrare disse Eramener.

Aarhuus, den 6de Oktober 1840.
Skolekommissionen.

Fjerde og sidste Ovartals -Aurtion for
indeværende Aar

begvnder Torsdagen den 15de dennes, om Eftermiddagen
Kl. 2, og fortsattes de paafolgende Dage i Toldbetjent
Rasmussens Gaard ved Aaen, hvor da bortsælges:


