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Frankerig.
Fclden imellem Marstal Olauzel og Hr. Dupin synes

at antage en alvorlig Karakteer. Den SidstmeldteS Svar
paa MarflallenS Brev er noget undvigende. Efter en li-
den Afhandling om Massinisfa og Iugurtha kommer
Hr. Dupin paa engang til at udtale sine Anstuelser om de
afrikanske Besiddelser. þÿ ��J�e�gvil ikke undlade, min Hr.
Marstal! þÿ �siger han þÿ �uden Omsvob at erklære Dem,
at jeg anseer vort Vcrrk i Afrika for hsist fsrdaerveligt for
Frankerig. Landet har alt kostet os over 200 Millioner
Fr., stjondt Achmet Bey Ikke er nogen Iugurtha, De,
min Hr. Marstal, ikke nogen romerst Konsul, og stjondt
vore Soldater ikke ere som hine fordærvede Romere, der ka-
pitulerede. Jeg siger det aabenlyst, med Fare for at vække
Mlsfornoielse, at det er en Ulykke for oS, hvis vi alter for-
fra flulle begynde paa det ulykkeligen iværksatte Foreta-
gende." Paa dette Brev har Marstallen atter svaret, at
han aldeles ikke af Hr. Præsidenten har forlangt noget
Vink om piunndiens gamle eller nyere Historie, men blot
en benægtende eller bejaende Erklæring : om Hr. Dupin
med Iugurtha har mcent ham? I paris er Man na-
turllgviis meget spændt paa Hr. Dupins Svar. Enkelte
Blade vedblive iovrigt at stikle paa Marflallen; saaledeS
forekastes del ham, at han, esterat han er bleven anklaget
for at have sat Frankerigs Blod og SEre paa Spil for en
smaalig ZCrgjerrigheds Skyld, rolig besoger sine Godser og
Jernværker og kommer derfra til Paris, som fordum <£oi,de
eller Durenne fra et Seiersteg, for af Hertugen af d?e-
mours at lade sig forære Gulddaaser af dennes anticipe-
rede Appanage. Marstallen stal ellers have erklæret, da
Hertugen af Orleans yttrede, at han søgte om Overkom-
mandoen, at hvis dette gik igjennem, var der ikke andet til-
overs for ham (Marstallen), end at sønderbryde fin Raarde.

Der herster endnu en dyb Hemmelighed angaacnde Grun-
dene, hvorfor General Voirol nu er kaldt tilbage fra Strasi-
bnrg, stjøndt Rcgjeringen i Begyndelsen var saa fornøiet
med hans Adfærd, at den gjorde ham til pair. Alt hvad
Man har erfaret er, at haner kaldt til Paris for at aflægge
Regnstab for sin Adfærd.

Spanien.
Espartero har ladet Regjeringen vide, at han ingen

Operationer kan begynde, før han bliver forsynet med Lev-
netsmidler for n Dage ; for at forebygge al Standsning,

samt Avertissementstidende.
overalt i de danste Stater,

af Søren Hempel, Rancellieraad.
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har Finansministeren øieblikkelig foranstaltet detFornødne,
for at opfylde Generalens Onster. Omkring Ailbao staae
nu 10 til 12,000 Carlister og Espartero har 22,000 Md.
under sin Kommando. Evans har flrevet til sine Bæl-
gere i Mestminster, al de maae endnu en Stund undstylde
hans Fraværelse fra Parlamentet; men at Operationerne
ufortøvet ville begynde, saasnart Dronningens Tropper ere
tilbørlige« koncentrerede. Rivero er den 6 d. M. med
6000 Md. kommen til S.Sebastian. To hundrede Car-
lister, som have betraadt den franste Grændse, ere blevne
omringede af franste Tropper, tvungne til at nedlægge Vaab-
nene og førte til Mont Louis. Den 6 d. M. forsvaredes
dTarvae; i Cortes. Ester el Rygte stal han stilles for en
Krigsret, der da upaatvivlelig vil fordømme ham; men
da staldet være Dronningens Hensigt at benaade den unge
Hærfører, paa Grund af de Tjenester, han har viistFrihe-
den. Det er ellers noget inkonftqvent, at Man benaader
dlarvaez, fordi han har flaaet Gomez, og paa den anden
Side benaader Alaix, fordi denne har ladet ham flippe.

De politiste Storme som truede <Luba, have lagt sig.
Den 27 Decbr. s. A. ankom en Koureer, der overbragte
Gouverneuren i St. Jago, General Loren;os Afsted, og
denne sendte strar frivillig sin Dimission til Havannah til
Statholderen, General Dacon. Det stal være Regjerln-
gens Hensigt, at overdrage General Lorcuzo en Kommando
i Hæren i Spanien, da der har ligget en misforstaaet kon-
stitutionel Iver til Grund for hans oprørste Handlemaade.

Storbrittannien.
Debatterne om den irske Municipalbill endtes Natten

mellem den 8 og 9 d. M. Kl. 2. Efter at Lord Russel
havde sluttet sit Foredrag, tillodeS det ham at indbringe
Billen og at forelæse dcu ssrste Gang.

Fædrelande l.
Skibs - Efterretninger. I Mandags ere alle de Skibe,

som have været indefrosne paa Kjøbenhavns Rhed, afsci-
lede igjennem den Vaage, som var bleven iset for Briggen
Chonqua. Sluppen Forældrenes Minde, Beck, som var
den sidste i Rækken, blev af Isen saa voldsomt knuget, at
den sank mellem Lynetten og Trekroner.

Ifølge Breve fra Helsingøer af 12 dennes vare flere
Skibe nordfra komne i Sigte, der, formodentlig af Frygt
for Isen, holdt sig under Kullen.
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Tildragelfcr. Om Natten den 4 Febr. opkom Ild i
Viborg i et Neebslagerhuus, som tilhorte Th. Sahl. Hu-
set var saa al sige tilproppet med de meest brændbare Sa-
ger; det indeholdt nemlig circa 18 Skpd. Hamp og Hampc-
blaar, 9 Skpd. halvforarbeidet Reeb, noget Tjære, nogle
Jylter Broedder, Maflineriet »i. m., som alt fortæredes af
Luerne. Til Lykke for Eieren var Alt assureret, med Und-

tagelse af Stedet. Ilden formenes opkommet ved Tjcrre-
kogning. þÿ �Natten mellem den Z og 6 s. M. afbrerndte
det to Mile fra Viborg liggende Sted, Gverhvolriis.
Ogsaa her blev Alt et Rov for Luerne, endog Kreaturerne.
Senere erfares, al der er storste Formodning for at Bran-
den iVverhvolriis er paafat, og EiercnJacob Christopher-
sen er fort til Hobroe som Arrestant , paa Grund af for«
meentlig svigagtig Angivelse til Assurancen paa Meubler
og Effekter. Af Viborg Samler sccs forresten, at de
Brandkorpsets Medlemmer tilkommende vigtigste Funklio-
ner bleve ved Ildebranden i selve Viborg bestridte af den
femtenaarige Guldberg, med et Mod og en Besindighed,
der langt ovcrsteeg hans Alder.
I denne Tid finder en levende Samsaersel Sted over

Isen mellem Lolland og Falster, dog er er Vogn ffaarct
igjennem Sporet. Man ventede, hvis der kom et Par Da-
ges Frost til, sikkert at kunne gaae fra Falster til Sjelland.

Vlandingcr. Den 9 d. M. dode i Rjsbenhavn den
Kongelige sachsiske Forretningsforer ved det danste Hof,
Legalionsraad v. Merbiy, Ridder af den sachsiste Civil-
Fortjeneste -Orden.
I Anledning af at Kjobcnhavns Brandforsikrings Ni-

sikofond, som efter Pl. af 20 Mai 1823 stal virre i det mind-
ste 800,000 Rbd., nu er 1j Million stor, propcneredeS i
Kbhposten af Hr. Landsoverretsprokurator ph. Inlius
Rnudsen, at Praemiebetalingen nu enten aldcleS siulde
bortfalde eller i det mindste nedfirtteS. I en Generalfor-
samling , der afholdtes den 9 d. M., antog Kancellieraad
Hansteen, atden Lettelse, der tilsigtedes tilvejebragt for alle
Interessenter, bedst kunde opnaaeS, naar præmien for
Tiden ophsrte af de faakaldte gamle Assurancer, der

have fundet Sted i 33 Aar, og siden successive af de

nye, naar disse med det 33tc Aar gaae over til hines Tal.
Prof. Vang var ogsaa af den Mening, at det opsamlede
Fonds Storrclse fuldkommen bcfoicde til den Forholdsre-
gel, paa en billig og muligst ligelig Maade at befric Grund-
rierne for den dem ved Lrandpræmien paahvilende Byrde,
og, efter Professorens Indstilling , befluttede Generalfor-
samlingen, at der stulde nedfirtteS en Kommittce til at

drosle Kassens og Interessenternes Tarv; tilKommittccnS
Medlemmer valgtes Prof. Vang, Kancellieraad Hansteen,
Prokurator Haagen, Viinhandlcr H. p. Hanfen og Pro-
kurator Aing. __

evdense. Det er glcrdcligt, at virre Vidne til den al-
mene Dccltagelse, som det her oprettede Afyl eller Tilfyns-
jTole for fmaae Vsrn allerede har fundet. I den forste
Uge have meldt sig flere, end det for Oicblikket seer sig istand
til at optage, og Forældrene kappes om al faae deres Born
lndflrevnc, altsom de indser, hvor meget der gjores, for at
udvikle deres Fatte-Evne, indplante christelige Følelser i det

barnligeSind og derved danne dem til gode og saedeligeMenne-
ster. Jdenne Henseende maa det paafljonneSsom et sjeldent
Held, atStislelsen iFrueVirchedahl har sundet cnLirrerinde,
som med Duelighed forener Lyst og dertil besidder den Gave,
ved afverlende belånende og opmuntrende Underholdning
at vinde de hende betroede UngcS hele Fortrolighed og Kjær«
lighed. Hver halv Dag moder en af de irrede Jnspektricer,
for velvillig at dele og lette hende Tilsynet. Mennefleven-
nen onster hende fremdeles Kraft til de Bestræbelser, hvis
kjirreste Lon maa sogcs i Bevidstheden om at have nedlagt
en Spire til Slægtens Forædling, og nedbeder derhos Vel-
signelse over den <rdle Fyrstinde, som saa ufortrodcnt vir-
kede til at den velgjorende Indretning fik Tilværelse !
I Anledning af Artiklen fra Svendborg om þÿ ��e�nfor-

svindende Skov" (sce No.27) er Redaktionen ved velvillig
Meddelelse forelobig underrettet om, at et Svar er frem-
sendt til þÿ ��K�j�o�b�c�n�h�a�v�n�S�p�o�s�t�e�n," hvoraf et Udtog ligeledes
stal faae Plads her i Avisen.
I Skaarup Kirke blev som sædvanligt den 28 Januar

hoitideligholdt med Bon og Sang, ligesom det og er vedta-
gct i Menigheden, aarlig paa denne Nationens Festdag at

give et Par Lys til Alteret.
Som en Begyndelse er her paa Adressekontoiret hidtil

substriberet til cl Museum for Thorvaldsens Værker:
en Gang for alle 2 Rbd. r. S. og 12 Rbd. aarligt Bidrag
i 3 Aar.

E t Par Ord
om

det paatcrnkte Thorvaldsenske Museum.
Ariomet siger: þÿ ��F�o�r�s�tdet Nødvendige; saa del Nyttige;

dernæst det Begvemmcligc og endelig der Pragtfulde."þÿ �Det
bliver saaledes fra Oekonomicns Side neppe tvivlsomt, om et

lidet Land , der har en stor Nationalgjeld, bor eller ikke bor
anvende en stor Sum til et pragtfuldt Værk, medens Udsig-
terne til GjcldenS Afbetaling endnu ere dunkle. Det er kun en
liden Trost, þÿ ��a�tet Bidrag af Z Mk. af hvert tiende Individ i Ri-
get vilde tilvejebringe en Sum af 100,000 Rbd." þÿ �hvilket
endda ikke ansccs tilstrækkeligt til Museumer þÿ �naar en stor
Deel af vanders Individer ikke kunne erhverve der Nødvendige,
og naar Kommunerne ere bebyrdede med Almissebidrag , der
tildeels kun med Nød og Suk kunne tilvejebringes, næst de
mange Afgivter, Landers ovrige Tarv fordrer.

Hvad Hensigtsmæssigheden af del paalænkle Museum an-
gaaer, da tillader Anmelderen sig at bemærke: at han finder
den, i et andet Blad, nylig gjorte Indvending dernnod, þÿ ��s�o�m
ufornødent for en eneste Kunstners Frembringe!, er," meget rig-
tig. Om alle den store Kunstners. Arbcidcr bleve samlede,
vilde de neppe behøve alene et Museum, der stulde koste Hun-
dredetusindcr ; og et passende Lokale for dem, Dannemark kan
vente at blive Sier af, vil udentvivl være ar finde, uden at der
paalænkle Museum dertil alene behøvedes. þÿ �Det er ikke An-
melderen bekjendt, at f. Ex. Italien besidder et Saadant alene
for en iLaiiovao Frembringelser: ikke ar Preussen har El for
en Danneckevs ; ikke ar Nederlandene have Cl for en Rubens's
eller Rembrandts Malerier 0. s. v.

Hvad LEren angaacr for el Land: al have frembragt en stor
Mand, da maa Anmelderen tilstaae, at saa varmt han føler
for sit Fødeland, som for Kunsten i dens Storhed, saa lidet deler
han den Følelse, at kunne tage noget særligt Hensyn just til
Fødestedet. Genier er en Himlens Gave, som den uddeler »l
sine Børn »den Hensyn paa Fødested eller andre Omstændig-
heder, og Muserne ere alle Sostre. Dog, dette tilsidesat, da

spørges, om vor Helt nogensinde vilde være bleven den, han



er , naar han ikke havde tilbragt sin meste Levetid i Verdens,
eller fornemmelig i Runstens, Hovedstad? og on, han, som
Felge deraf, ikke ligesaameget tilhorer Nomerstaleii, som baade
f. Er. Claude Lorrain og Nicolas poussin, der begge vare
fSdre Frankere, men i Kunstens Nige begge tilhore Rom ?

Med Hensyn til Nytten þÿ �Lejlighed for unge Kunstnere til
Uddannelse þÿ �da treer Anmelderen, ar el Museum, alene for
eeu KunstnerS Arbejder, ikke heller er hensigtsmæssigt, allermindst
i er Land, der ikke kan fremstille ret mange beslægtede Arbeider
af andre Kunstnere. Salig Iustitsraad LVeinwigh har leilig-
hedsviis godtgjort: at det eminente Geuic danner sig næsten
selv og bliver Originalt, medens de subalterne Genier dannes
efter Andre; men al disse sidste ligesom stobes alle efter een
Form, er »eppc gavnligt. Folgerne spores derved, at man hos
dem Alle finder een og samme TypuS, en fremtvungen Mono-
toni«, som Hinder imod al Selvudvikling. Ar dette kan, som
han gitrer, tildeelS anvende! paa den danske Malerskole , er
temmelig afgjort, og skjondt man blandt vore unge Malere
finder mange gode, er dog den EckcrsbergS-Zundske TypuS kjen-
delig i hvert Penselstreg af hvert af vor« Maleres Arbeider i hvil-
kensomhelst Genre, og delte er neppe ubetinget godt. Da Bil-
ledhuggcrknnsten ialfald af mange Grunde »odvendigen maa
studcreS i Nom, indseeS ikke heller Nytten af det foreslagne
Museum i Kjobenhavn med Hensyn til det her Berorre.

Anmelderen maac videre sporgc, om det er vel betænkt, at
ville lægge dette inden en Fæstnings Volde, eller om man er
betænkt paa ar bygge det bombe- som brandfrit??

Slutteligen tillader man sig ar ytlre en SlagS Mishag
mod Maaden, hvorpaa Indbydelsen er fremsat; især ar
Vedkommende, der maatte have Noget imod Ideen, opfordres
til, ialfald at tilbageholde dercS Skjærv og ar tic. þÿ �Naturen
gav ot Alle Tænkefrihed, og en viis Ncgjcring tillod os ar ytlre
Tanken. Hine HerrerS ikke meget beskedne Opfordring synes
derfor noget ydmygende, thi Ingenting er dog saa ufeilbart,
at der jo kunde indvendes Noget derimod. Anmelderen skutter
derfor med ten Bemærkning . at saa fjært det er ham þÿ �selv
Kunstelsker þÿ �al see Kunsten hædret og æret i sit Fædreland
som udenfor samme, og saa behageligt som Realisationen selv
af det forcflagne Værk vilde forekomme ham , naar det kunde
skce ved Bidrag af Folk, som dertil have Formue og Lyst, for-
enct med Sands for Kunsten, saalidet rigtigt ansccs der, ifolge
forhen gjorte Betænkeligheder, ar ville sætte hele Landet i Kon-
tribution dertil, og paa en Maade misbruge Folkets Goddæ-
dighcd ved ar skillinge sammen hos Nige og Fattige, og ægge ril
en Kappelyst og en Anstrængelse, der, efter Anmelderen! ufvr-
gribclige Mening, kun i Velfærds Sager burde anvendes.

Dodsfald. Majorinde (E. Ok. Schwungs; Frue 17. A.
Liunge, fod Bruhn, 4g 21«; Ifr. A. F. Limige, 20 Aar ;
Eram. juri! J. S. Bolt, 36 2lar. 2llle i Kbhavn. þÿ �Kjeb-
mand Borch, i Holbek, 8i2lar; lL. M. Misroft, fod Jesper-
sen, i Lee, i Viborg 2lmt, 3o 2lar ; Margrethe Theilmani, ,
i Soroe, 16 21«; A. iL. prangen, sod Maekeprang, i Ny-
kjobing paa Falster, 77 21«; Havnefoged <L. Diderichsen, i
Randers, -jk Llar ; A. S. H. Galthen, sod Mandip, i Ran-
dets, 86 2lar; Enken S. C. Lanng, i Horsens, 83 Slar; A.
M. Rifom, fed Bjorn, i Srauns paa Sainsee.

prædikanterne paa 2den Ssndag i Fasten :
I St. KnudS Kirke: til Hsimesse Hi. Stiftsprovst Grtwed ;
til 2lfrensang Hr. Pastor Wiberg.þÿ �I Frue Kirke: Hr. Pastor
Steenbuch. þÿ �I St. HanS Kirke: Hr. Pastor westengaard.
þÿ �3 Hospitalet: Hr. Pastor Wiberg, Kl. 8Z.

AVERTISSEMENTS.
En nn g Pige,som fuldkommen forstaaer at sye og spinde, og som er villig

ar deeltage i huuslige Forretninger, onjker sig en Kondition til
1 Mai. Biller, mærket þÿ ��p�i�g�e�,�"bedes aflagt paa Lldrrssekvn-
loiret.

Den fatale Huusinqvisition hos ikke Handlende, hvormed saa
mangen en agrbar Familie, til megen MisnSie, har været in-
eominoderet, ramle ogsaa Undertegnedes Huns, i min Fravæ-
relse, Fredagen den 10 Februar sidstleden, idet 4, skriver fire,
Toldoffieiamere med Netlens Betjent i Spidsen, efter en sal-
fkelig Angivelse indfandt sig hos mig, og der paa der stræn-
geste ingvirerede , ja det gik endog saavidt, ar min Sengema-
dratse blev opsprukket og undersogt, men der fandtes þÿ �Intet.

Del er beklageligt, at Lovene lillaber flig Behandling i den
fredelige Borgers Huus, hvor man ellerS selv er Herre. En-
hver sætte sig blot i mit Sled þÿ �og de vil finde der meget
ubehageligt al modtage flige ubudne Gjæster þÿ �uden at tale
om de uberegnelige Folger, flig en skræksom Handling kan ind-
virke paa en ung Kone, der var ene hjemme.

Anskeligr var del imidlertid, ar 21 »giverens Navn til denne
uædle Handling maatte blive offentlig bekjendigjorr, for ar man
deraf kunde komme til Kundskab om, hvorvidt han har villet
chikanere Undertegnede elle drever Gjæk med der respektive Told-
væsen, hvilket man næsten maa antage har været Bevæggrun-
den til denne utidige Visit.

Middelfart den i3 Febr. 1837. Benjamin Falkncr,
Slagtermester.

(Sn duelig Murer fra Landet, som er ugift, enskcr sig en
Tjeneste paa en Hcrregaard til forstkommende Mai. Billet,
mærket þÿ ��M�u�r�e�r�,�"aflægges paa 2ldressckontoiret.

En skikkelig Dreng, enten fra Landet eller her fra Byen, kan
blive antaget i Snedkcrlære tilPaaskc. 2ldrcssekvntoiret anviser.

For en Gartner eller Haugekarl er Plads ledig paa Pe-
tersholm ved Veile.

Hos Undertegnede kan en Uhrmagersvcnd , som har gode
2lnbefalinger for Duelighed, strap erholde 2lrbcide; tillige kan
en skikkelig Dreng enten strap eller til Paaske blive amager i
Uhrinagerlære, A. Jessen,

i Odense.
En Dreng af honette Forældre , som regner og skriver godt,

kan strap eller til forste Mai blive antaget ved Handelen.
2ldressekvntoiret anviser.

En skikkelig Dreng, som skriver og regner godt, kan strar
blive antaget i Handelslære. Adressekonroirel anviser.

still) Rbdlr. r. S., offentlige Midler, kunne erholdes til
Laans imod lovbefalet prioritet i en fast Eiendom. Man
ville dcsangaaende henvende sig til Provst Birch i NCrreaabye.

Faxoc Stecnkalk
kan stedse bekommes i den gamle Sæbcgaard ril billigste Pri-ser. Forstkoinmcnde Mandag, den 20 denne?, kan fra Ovnen
ved Næsbyehvveds Beirmolle faacS nybrændt Kalk udleveret.

L7, Larsen.
Fransk Sennop i Krukker, engelsk ditto i Glas,

Oliven, Capers, Provence- Olie , fiin raJT. Lampe-
Olie, Cliester-, Stolzer-, Eidammer- og guiil og grøn
Scliweitzer- Ost, samt Iz-bsk Pølse bekommes hos

Jens Chr. Andrup,
Odense Nørregade.

En god hollandsk Veirmslle, med Tilladelse til al SlagS
Kornformaling, bcqvemt beliggende i en af Fyens bedste Egne,
hvor aldrig mangler Sogning, er at erholde tilkjobS. Nær-
mere Oplysning erholdes hos Underskrevne.

Bubbelgaard dMi 15 Febr. 1867. C. G. Lorentzen.
Et B 0 c I é (i e b ,

beliggende paa Noeslev ?Aark pr. Middelfart, med et Tillig-
gcnde af 20 Tdr. Land, Wcnds Herreds gode Jorder, der staae
for Hartkorn 1 Td. 5J Skpr. , og hvis Bygninger bestå« af
Y.Fag grundmuret Stuchuus, g Fag dito Stald og g Fag Bin-
dingSværkS Lade, kan underhaonden faaes tilkjebs. Endeel af
Kjebcsummen kan venteS ar blive indestaaende i Stedet. Man
behager at henvende sig til Eieten Isrgen Andersen.




