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Kong Eriks Brev af 27. September 1416 om Købstadrettigheder for Skimminge. Her efter 
Dokumentet i Rigsarkivet. I Nulidsskrift ser Brevet saaledes ud:
Vi E rik med Guds Naade Danmarks, Sverigs, Norigs, Venders og Goters Koning og Hertug til Pommern 
hilse alle Mænd, som dette Brev se eller høre, kærligst med Guds og vor Naa d e. Og kundgorex, at vi af 
synderlig Xaade og Gunst til Gavn for del Kloster.som skal bygges (for Bedste og Bestandelses Skyld 
Klosters bygge skullendes) i Skemmlnge unde vi, at i samme Stad Skemminge man bygges en Købstad, hv il
ken nyde skal alle Privilegier og Frihed at kølte og sælge og alle andre, som andre Købstæder nyde I 
Lolland, vor ttetlighrd uforsommel l ni Mnnde. Givet pnu vort Slot Vordingltorg Anno domino 1410 (MGDXVI), 
nærmeste Søndag før Krkccnglen St. Michaels Fest, under vort Segl, lier pnnsnt og vedhængende.



Koto Kjffnj
I'dsigt over Sontlerso ira gl. Skovnxs.

Byens ældste Lov.

ET  KONGKBUD forvandlede den 27. September 1116 den lille 
Landsby Skimmingc til Knbstad — om ikke af Gavn saa dog 

af Navn. De Skimminge Fæstcbonder, der samtidig blev ophojede til 
Borgere, var hverken begejstrede eller taknemmelige. De havde ikke 
hedt om denne Ære og forstod iwppe, hvad tlet betod for tlem eller 
hvad Nytte, der kunde komme deraf. Skimminge var og blev i deres 
Ojne en lille, ussel Bondeby, enten man saa kaldte den Kobslad eller 
e j; den havde for en Bondes overfladiske Betragtning ikke stor l'dsigl 
til at blive andet, eftersom den manglede Mulighederne for Anlæg af 
en Havn tig dermed Betingelserne for et let og billigt Samkvem med 
den store Verden, der begyndte udenfor Lollands Kyster. Den nær
meste Landdingsplads var ved Bandhohn og dertil var en Mil ad 
Veje, der i Torken kun var dybe, knoldede Hjulspor og i Nedbors
tiden el bundlosl Ælte, saa Bæsterne havde nok at gore med at slæbe
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den tomme Vogn igennem. De Skimniingc Bondcr var nok mest op
taget af, hvorledes deres nye Herskab paa det nye, hverken helt eller 
halvtfærdigc Kloster, vilde lé sig overfor dem, om del vilde give dem 
laalcligerc eller daarligere Kaar, end de havde som Fæstebønder 
under Kronen.
Men ventede Bonderne sig lidet af Kohstadherligheden, saa havde 

Klostcrfolkcne desto l>cdrc Gje for, hvad den kobstadclskendc Konges 
Gave hetod, og haade de og Kongen var da ogsaa klar over, at det 
var dem og ikke Skinuninges fattige Bønder, der skulde skabe den 
ny Købstad; thi del hed udtrykkeligt i Kongebrevet, al der maa 
»bygges« en Købstad i Skimniingc; man var klar over, al de fattige 
Bønderhytter og deres Beboere belod lidet eller intet for den nye 
Købstads Fremvækst.
Resen angiver Privilegicaaret til 142!, og denne Fe jl gaar igen hos 

flere senere Forfattere helt op til vor 'l id. Aarstallet i Kong Eriks 
Brev er ganske vist ikke meget lydeligt; det kan godt være 1416, men 
absolut ikke 1421. Brevet er dateret Vordingborg Sondag den 27. Sep
tember, og samme Dag udstedte Kong Erik paa Vordingborg Slot et 
andet naadigl Brev1 til Klostret, nemlig Gavebrevet paa Kjuse Gaard 
og Fang, og her er der ikke Tvivl om, at Aarstallet er 1416; del kan 
der herefter heller ikke være for Kobsladbrcvel, der foran er gengivet 
i Cliché og med »Oversættelse« i Nulidsskrift.
Købstaden Skimniingc eksisterede kun i to Aar; thi 1418 fik Klostret 

i Kraft af et Pavebrev Navnet Manebo, der sti aks viderefortes til den 
nye Købstad.
Konsekvensen af at Byen blev Købstad var, al den ogsaa maalte 

have sil eget Ting og dermed en Byfoged. Tinget blev holdt paa Tor
vet under aaben Himmel og Byfogden bar vel til al begynde med 
rarel en af Bonderne. Da Klostret var Byens Herskab, blev del ogsaa 
Klosterlcdelsens Sag al give Byen de Vedtægter, hvorefter der skulde 
leves og dommes. Den ældste bevarede, men næppe den forst udstedte. 
Købstadrcl? er fra 1488. Indledningen lyder kort gengivet saaledes:
»Vi Abbedisse, Confessor, Sostre og Brødre i Manebo gøre vitterligt 

med dette vort aabne Brev« at efterdi Dronning Margrethe har givet 
Klostret Grimslrup Slot med al sil Tilliggende samt denne By 
Mariebo, fordum kaldet Skimminge, og efterfølgende Konger haver 
stadfæsted, al vi skulde have denne By Mariebo med al kongelig Ret 
i alle Maadcr, da ville vi, al disse cflernævnte Artikler i vor By 
Mariebo til evig Tid skulde holdes.
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Stadsrcltcn omfaller 23 Artikler, der her (i lettere læselig Form) 
gengives og forklares.
1) Hvem, der vil bo i Byen. skal fore el yudeligl og rclskaffcnl 

Levned. Kan der fores Bevis for, al delle ikke er Tilfælde!. skal ved
kommende siraks udvises a f Byen.
2) Ingen maa kobe eller leje Hus lier i Byen uden Abbedissens og 

Confessors Tilladelse, og de skal love al være Iro og bestandige i alle 
Klostrets retfærdige Krav til dem, og del samme skal alle By mænd 
være, som vil blive lier i Byen.
3) Hænder del sig, at nogen udenbys Mand. dansk eller lysk. Kob ■ 

stadmand eller Bonde, farer her ind i Byen og gor For prang, da skal 
lian miste det, han liar kobl, og bodc som Sædvane er i andre Køb
stæder.
At gorc Forprang vil sige at opkobc Varer, der skulde fores til 

Torvs, og senere at sælge dein med Fortjeneste. Al Handel var for
beholdt Købstæderne; Varerne skulde fores til Byen og sælges der. 
men alt Salg skulde foregaa paa Torvet eller et nærmere betegnet 
Slrog af Byen, og for Varerne var nanet derhen, var det ikke tilladt 
al kobe eller sælge af dem. l'ormaalcl hermed var at faa sat ens og 
billig Pris paa Varerne.
■\) Naar Folk kommer til Byen med Varer, vil vi (Klostret)  have 

forsle Rcl til al kobe eftersom vort Behov er: hvis nogen gor os Skade 
heri, da skal han miste, det han har kobl, og bode to Mark lil Klostret. 
Derefter maa Borgere og By mænd, som bo her i Byen, kobe, hvad 
de vil. indtil K lokken slaar 11. Derefter maa hvem der vil kobe, hvad 
de kan. Men ingen maa kobe, for den. der har noget lit Fals. er 
kommet indenfor Soslermurcns vestre Hjornc, etter ind paa Torvet 
ost fra. Ingen Bymand maa driste sig lil al tage udenbys Mands 
Penge al kobe for eller gore Forprang med lier i Byen. Klostret og 
Byen lil Skade. Findes nogen herimod al gore, da haver han forbrudt 
til Klostret alt, hvad han har kobl, og skal bodc en Tonde Øl lil Byen.
Klostret forbeholdt sig allsaa Ret lil forst al forsyne sig, efter at 

Prisen var sal paa Varerne. Derefter havde Byens Folk Ret til at 
kobe, hvad de behovede, til samme Pris, og forst naar alle saalcdes 
var forsynede, kunde udenbys Folk faa Lov at kobe — hvis der vm 
noget tilbage. Det laa da fristende nær for Folk udenfor Byen at fan 
en eller anden Bymand til at kobe for sig i den Tid, der alene va> 
forbeholdt Bymændcnc; men blev det opdaget, mistede Manden altsaa 
baade Varer og Penge, og Bymanden, som havde hjulpet ham, maallc
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bode on 'londc 01, som Bymamdenc drak, nnar de holdt Byslævne 
paa Tom l.
5) livo, som vil have nogen Jo rd  eller Gaard her i liljen e fler  denne 

Tid, skal have begge Konventers (A bbedissen  og Confessors Pæslc-) 
Brev herpaa med Angivelse af, Iwor bred  og hvor lang hans Jo rd  er. 
og hvad hindgilde og Arbejde og andre Ydelser, han ska l svare heraf, 
saml andre Bestemmelser, som del er nodvendigl a l faslslaa .
Al Byens Jord ejedes jo  af Klostret og blev kun givet i Fæste til 

Borgerne, hvorimod disse godt kunde e je  (iaard eller Mus i Byen. 
Fæsteafgiften blev ydet i Naturalier, det saakaldle Landgilde, og i 
Arbejde for Klostret, dels i Form af Markarbejde, dels i Form af 
Korsel og anden Tjeneste. De af Borgerne, der havde Jord eller Muse 
i Fæste af Klostret, var dermed hvad man kaldte I gedagsljcncrc 
under Klostret.
6) Hvo, som her i Byen bor og haver en hel Jo r d  ( i Pæ slc). han 

skal have Slaldrum lil mindst f Heste, og den. som  har en halv Jord . 
skal have Slaldrum lil mindst 2 Iles le . De nxaa ik k e  nægte nogen 
Hus, Øl og Mad, Seng og Hestefodcr, men ska l e fle r  L ejlighed  yde 
delle for Penge. Pindes nogen som nægter Hus e fle r  del her fore
skrevet slaar, da skal han bode 3 Mark lil K losirel og en Tom le Øl 
lil Byen.
Paabudcl om al holde Staldrum havde i forsle Bække til Hensigt 

at sikre de rejsende Staldplads lil deres Heste i Bven. Dernæst var 
Paabudcl vel ogsaa givet af Hensyn til al den Korsel, der paahvilede 
de jorddrivende Borgere. Oprindelig bestod denne Korsel i Befordrin
gen af Kongens Sendebud og rejsende, saml Korsel af Materialer og 
Korn til eller fra Havne og de kongelige (iaarde; men 1155 havde 
Christian I fritaget Bven for al denne Korsel mod al de i Stedet for
rettede al tilsvarende Korsel, der paahvilede Klostret, samt al Korsel 
af Byggematerialer (il dette. Paabudcl om ikke at nægte rejsende Folk 
Husly, Mad og Drikke mod rimelig Betaling havde sin Grund i, al 
der paa de Tider ikke fandtes nogen Kro eller Gæstgiveri i Kobstæ- 
demc, saa de rejsende vilde vierc ilde faren, om ikke Borgerne havde 
Pligt til mod en fastsat rimelig Betaling al give dem Fode, Natlogi 
og Staldplads. Denne Forpligtelse gik som alle de andre paa Omgang 
indlem Borgerne.
7) Vor delle Gæsle(give)ri de saaledes u forsom  m el ig ska l opretholde, 

saml for del Arbejde og den Tjeneste, d e  ska l yde os, giver vi dem  
fri Græsgang paa vore Skove og Marker lil i  Koer hver; men vil dc
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have flere Koer paa Græsgangene hos os, (la skal (le betale Abbedissen 
Græspenge derfor efler  det. man sædvanlig andre Steder betaler.
8) Ligeledes unde vi dem al holde Svin udenfor deres Dåre eller 

paa Svinesti, men ingenlunde paa vore Skove eller Marker uden al 
betale Oldengæld derfor. Og vi vil ikke tilstede dem al have Gæs paa 
vore Marker. De som ingen Jord  har i L eje  a f Klostret og sidde i 
Lejehus, de man ingen l'æ have paa vore Marker uden al give Abbe
dissen Græspenge derfor, som andet Sled sædvanlig er.
Svinene havde her som i alle andre Kobslædcr Lov at gaa og rode 

i Gaderne og gorc sig til Gode med Affald af alle Slags, som man 
uden videre smed udenfor sin Dor. Om Sommeren slank Gaderne 
derfor som den værste Losseplads og i Nedborsperioder laa de i el 
hot og dybt Plore. Kong Hans’ Sladsrcts af 1484, hvortil Maribo Stads- 
ret flere Gange henviser, indeholder fnlgcndc for Renlighedssansen 
snare karakteristiske Bestemmelse:
»Ingen maa have Mødding eller anden Urenhed paa Stadens Stræde 

foran sin Dor. Hus eller Gaard over tre Dage efler, al Borgmesteren 
har ladet tilsige (at Gaden skal renses) under .3 Marks Bodc til Kongen 
og Staden«.
I tre Dage kunde man allsaa ganske rolig lade den udkørte Modding 

ligge paa Gaden, inden man transporterede den videre, og var Borg
mesteren eller Fogden ikke al for striks, kunde de tre Dage blive til 
mange. Man kan da rolig gaa ud fra, al Svinene har haft nok at goro 
Sommeren lang i Gader og Stræder. Om Eflcraaret gik Svinene i 
Skoven og aad Olden — d. v. s. Frugterne af Eg og Bog — der var 
meget fedende. Skovejerne tog Penge derfor, den saakaldtc Oldengæld. 
og denne mnalle Borgerne allsaa betale, hvis de vilde have deres Svin 
paa Olden i Klostrets Skove.
9) Ligeledes skulde de. som bo her i Byen, og har Jord  a f Klostret, 

belale deres Jordsky ld  redelig tvende Gange om Aarel: Halvdelen i 
den Uge for Palmesøndag, og Halvdelen 8 Dage for Mikkelsdag uden 
længere Toven. Hvo, som ikke gor del, han skal bodc 3 Mark lil 
Klostret og en Tomle 01 til Byen. Denne fornævnte Jordskyld  skal 
Byfogden med h Pjerdingsmænd opbærc og afkræve og gorc Abbe
dissen rede derfor.
Ved Jordskyld forslaas i denne Forbindelse sikkert den Skat, der 

blev opkrævet til Byens Administration og til de faste Skatter lil Sta
ten. Fjcrdingsmændcnc var en Slags Rodemestre. Byen var delt i 4



Kvartercr eller Fjerdinger, som hver var underlagt en Fjerdings- 
mand, der bislod ved Ansættelse og Opkra'vning af Skatten.
10) Hvis nogen lejer eller laaner Dravclskvinder, som  ondl Levned  

forer. Hus i over lo eller Ire Nxltcr. da skal. om del bliver bevist, han 
som lejer eller laancr saadant I'olk Hus. bodc 6 Mark lil K loslrcl og 
2 Tonder 01 lil Byen.
Dravclskvinder var løsagtige Fruentimmere som særlig spekulerede 

i Markeder og andre Folkesammenkomster. Naar de var jaget ud af 
den ene By, sogie de al klare sig længst mulig i den meste. At de 
havde Ret til at opholde sig to eller tre Nætter i Byen, er i Over
ensstemmelse med Herbergerpligten overfor rejsende. Desuden skulde 
Fruentimmeret forst vise sin Uskikkelighed, for der blev Grund til al 
udjage hende.
11) Enhver Embedsmand, som kommer h id  lil Byen. Svend eller  

Mand. og kober eller lejer Hus og vil bruge sil Em bede, han maa 
ingenlunde gøre del uden Abbedissens Minde og Confessors Anvisning.
Embedsmænd var Betegnelsen paa Haandværkere. Erhvervet var 

ikke frit, thi hvis Byslyrclscn (her Klostret) fandt, at der var Folk 
nok i paagaddende Fag, fik en tilrejsende Mand af Faget ikke Lov al 
nedsætte sig.
12) Der skal i vor By vxre en Byfoged og 8 F jcrd ingsm xnd. som  

Abbedissen og Confessor skal udvxlge blandt d e  v isesle og bedsle  
Dannemxnd i Byen, men med Bymxndcnes V illie og Sam tykke. De 
skulle rande og sorge for Byens Bedste sammen m ed Abbedisse og 
Confessor. Og dem skal Bymxndcne og Almuen vx re  horige og lydige 
i alle gudelige og skellige Anliggender. Og de  sku lle  have Segl ar 
besegle med del, som for dem rettelig håndteres. Og de sku lle love 
Abbedissen og Confessor al vxre Iro og retfæ rdige i a lle  K losircis 
Anliggender. Findes de ikke al vxre del, da ska l d e  straks afsættes 
og andre vælges i deres Sled.
Denne Paragraf er forfatningsmæssig set den vigtigste i hele Doku

mentet; thi den giver Borgerskabet en Ret til gennem denne Ni- 
Mandsforsamling al tale med om Bystyret og om alle for Byen og 
dens Trivsel vigtige Spørgsmaal. Den er et ikke helt ringe Surrogat 
for de andre Kobslæders Borgmestre og Raadmænd. Selvom Ni- 
Mandsforsamlingcns Beslutninger ikke kunde træde i Kraft uden 
Abbedissens og Confessors Sanktion, saa gav den Omstændighed, at 
Byfogdens og Fjcrdingsmændencs Segl gjorde el Dokument retsgyl
digt, alligevel Institutionen en ikke ringe Autoritet. Desværre savner
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I cisiui over 'l'orvet ira Kirkelaarnot paa ( vlt-n IS.MI !M>

Feto Georg Htnrikwn.
l.ls i^ l Íiít samme Sloil paa Oslgavlim likkS.
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man i de meget faa Dokumenter, der cr l>c\arct fra denne fjerne 
Periode, enhver Oplysning om delle Bystyres praktiske Resultater.
13) Vi ville e j tilstede, al ungen bygger Tverhusc til Gaden efter 

denne Dag.
Ved Tverhus kan vel ikke forslaas Gavlhusel; thi hvorfor man 

skulde forbyde denne Byggeform, der var saa almindelig i andre 
Købstæder, f. Eks. Nakskov, cr ret uforslaaelig.
Ih) Vi ville, al Bytinget skal holdes m ed Byfogden om  Torsdagen  

og sælles mellem 9 og 10. Slaas her nogen i Byen eller  gores nogen 
Vold eller Urel mod Klostrets By mænd eller T jenere, da ska l By fogden  
kræve dem lil Delle eller lage Borgen a f  dem . Og Bym xndcnc skal 
yde ham Bisland lil Delle, naar han klem ter m ed K lokken  eller  dem  
tilsiger. Hvo. som ikke gor del, skal hade 3 Mark til Klostret og en 
Tondc 01 lil Byen.
Byfogden var altsaa baade Dommer og Politimester, og Borgerne 

inaallc selv være Politi og paa hans Bud hjælpe ham med al fange 
eventuelle Voldsmænd og bringe dem under Slaa, saafrem l de ikke 
straks kunde stille Kaution enten i Form af Penge eller ved at kendte 
Mænd gik i Borgen for dem. Paa Bytinget om Torsdagen behandledes 
¡ovngi alle Retssager lige fra Drab, Overfald og Tyveri til Sladder og 
Rygtesmeden.
15) Hvo. der sinar Mand eller Svend paa Torvel eller  i Byen. han 

vordcr greben og skal slaa lil Delle efter Kobsladsrel. Soger han (Skju l
i) nogen Mands Gaard og lilladcr (Ilu s-)B onden  ham  at fa re  med 
Værge ud af sil Hus, da skal han (Husbonden) bela le  den Skade, som  
herved foraarsages, savledes som foreskrevet slaar.
Herom hedder det i Kong Hans’ Stadsrcl, hvortil der med Ordene 

»som foreskrevet slaar« henvises:
Hvem der i Købstaden giver anden Mand Saar med Sværd, Kniv 

eller andel Yaaben, han skal for c t aabenl og mindre Saar hodc G 
Mark til den saarede, 6 Mark til Kongen og G til Byen, for 2 Saar 12 
Mark lil hver. Er Saarcne dybere, da skal Skaden vurderes efter ud
nævnte Mænds Skon. Mister den overfaldne Haand, Fod eller Øje, 
da skal Voldsmanden Irødc med Livet.
Han skulde naturligvis ogsaa halshugges, hvis han slog nogen ihjel, 

og i begge Tilfælde var Hovedparten af hans Gods hjemfalden lil 
Kongen og Byen. Om Opsætsighed og Vold mod Øvrigheden hedder 
det i Kong Hans’ Stadsrcl:
Den der overfalder Borgmester, Raadmand eller Foged med
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Ukvemsord og Slag. skal kode 40 Mark (¡1 den overfaldne, 40 Mark 
til Kongen og 40 (il Byen. Saarer Voldsmanden en af de nævnte 
Øvrighedspersoner alvorlig, skal han bodc med Livet og Hovedparten 
af hans (lods skal være hjemfalden til Kongen og Byen.
Hvis Voldsmanden saarede anden Mand i dennes eget Hus, var han 

ogsaa hjemfalden til Bodlens Sværd og hans Gods til Kongen.
Disse strenge Bestemmelser tog ingenlunde ene Sigte paa alm. 

Voldsmænd eller paa Folk. der vilde h.ævnc sig paa en Uven. Nej, 
de havde lige saa meget .Friude til Mænd, som deres daglige Fred
somhed til Trods fik Bersærkergang, fordi de havde drukket sig fra 
Sans (»g Samling. Del var ikke ualmindeligt al Rusen drev Drabclig- 
heden og Trangen til at nve »Bedrifter« op i en ellers skikkelig Mand, 
saa han greh sil Værge og styrtede Gade op og Gade ned og sogie 
Af lob for sit Mod og sin Daadlørsl paa den forste den bedste, der 
kom ham i Vejen. Var Bcrscrkcrnc flere i Tal blev baade Modet og 
Faren større. Saa klemtede Fogdens Klokke, og Mand kom af Hus 
for al gribe de deliristiske Kæmper, binde dem som Svin og sætte 
dem under Laas og Slaa. Næste Dag fik de saa Lov at bodc for deres 
ustyrlige Mod.
Hi)  Ingen man hane Oagdore ud lil Marken. Huo. som gor herimod, 

skal bodc 3 Mark lil Klostret og en Tonde 01 lil Ugen
For Indforsel af alle Varer til Forhandling eller Forbrug i Byen 

bctallcs en beskeden Afgift ved Portene. Meningen med at forbyde 
Folk at have Bagdøre ud til Markerne havde altsaa til Menigt at 
hindre Varcindmugling ad denne Vej.
17) Illiuer nogen funden med falsk Maal. enten del er Alen eller 

Skæpper eller Maal for Orod og 01, eller med andre Maal end dem, 
de har i Kobshvderne, da skal han bade efler gældende Kobsladrel.
Med gældende Købstadsret sigtes formentlig til Kong Hans' Stads

ret. Heri hedder del om ærlig Mual og Vægt. Al alle Skæppemaal og 
Bismere skulde brændes d. v. s. mærkes med Byens Jern og desuden 
med Fjerens Mærke. Den, der brugte umærket Maal og Vægt, skulde 
bodc 3 Mark for hver Gang, han blev grclæl i at bruge dem. Var Alen, 
Skæppe eller Vægt uterlig, skulde Synderen miste sit Gods og udvises 
af Byen.
18) Hvo, som lager ImihIsoI ind al sælge, han skal, om han findes 

med del. bodc 3 Mark lil Klostret og en Tomle 01 lil Oyen.
Del var altsaa forbudt — uden særligt Privilegium — al indføre
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01 til Byen. Bryggeren og Købmanden skulde selv brygge del, der 
blev forhandlet.
19) Ingen skal driste sig til paa Sngnedage i Midfasten. paa Guds

legemsdag eller Ski. Pedersdag al skænke 01 eller Mad inden for Ski. 
Birgittes Kapel eller inden for Norreled eller inden for Osterlcd.
Norre- og Østerled eller Porl og Ski. Birgittes Kapel angiver de 

smevrcre Grænser for Byen, og her indenfor skulde Fasten strengt 
overholdes.
20) Falder lier noget Sagcfald i Byen. da skal Byfogden indkræve 

del og overanvorde del lil Abbedissen.
Sagefald var Indtægten af idomte Boder for Retsbrud: de tilfaldt 

Kongen, som lod dem indsamle gennem sine Lcnsin.end. der kun i 
sjældnere Tilfælde fik Sagcfaldct skænket. Her var Sagefald skæn
ket Klostret.
31) Vi ville, naar vi tilsiger, at vor Byfoged skal bestille os Vogne 

fra Byen lil vor naadige Herre Kongens Tjeneste og lil vor naadige 
Frues og vor naadige Herre Bispens og til saadan særlig Tjeneste 
og Bud, saa ofte som Behov gores.
Her mangler Eftersætningen, men Meningen er, at Bymændenc skal 

efterkomme Byfogdens Tilsigelse om at stille Vogne til de nævnte 
Herskaber, naar deres Rejse falder gennem Maribo.
22) Haver nogen fribaaren Mand eller nogen fribaaren  Kvinde Hus 

her i Byen. da skal de belale deres Jordskyld  og være fri fo r  Arbejde, 
hvis de selo bor i deres Hus; men lejer de Huset ud. da skal de, som  
Huset lejer, gore Arbejde, som andre her i Byen. m ed m indre de 
(Adelen) har Brev paa, at de, som sidder i Lejehuset, ikke  skal gore 
Arbejde.
Bymændenc havde som for nævnt Pligt til at gore et vist Arbejde 

for Klostret. Adelen, der boede i Byen, var naturligvis fritaget herfor, 
og som en særlig Indrømmelse kunde de adelige Husejere endog faa 
Bevilling til al ogsaa deres Lejere var fri for Arbejdsydclscn.
23) Vil Mickel Værkmeslcr bode til Klostret fo r  Klostrets Tjenere, 
som blev ihjelslagne i hans Brod og Bud. da maa han bo her i Byen 
og ellers ikke. Men siden ville vi aldrig have nogen Værkmeslcr 
boende her i Byen.
Denne sidste Paragraf omhandler altsaa cl ganske specielt Tilfælde. 

Betydningen af Ordet Værkmeslcr er skiftende i de skiftende Tider; 
men paa den Tid anvendtes Betegnelsen bl. a. paa Folk, der frem
stillede Krigsmatcricl. Det maa vel formodes, at Michel Værkmeslcr
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har dievel denne Hnnndlcring, og at nogle af hans Folk blandt Klo
strets undergivne er omkommen ved en Spiamgningsulykke. Hvis han 
havde gjort sig skyldig i Drab, var han sikkert blevcn forvist Byen 
efter at have givet Mandebod. Nu kan han vælge enten at betale Bod 
og blive i Byen. eller slippe for Bod ved at flytte bort. Men for ikke 
at faa l'lykken gentaget, bliver det allsaa fremtidig forbudt at drive 
slig farlig Virksomhed i Byen.
Dokumentet slutter saaledes:
Disse fornævnte Artikler hver for sin idide vi skulde ubrødelig 

holdes, og skal vore Dg mænd her i Dgen rette dem efter Loven og 
Haandfæstningen. som andre Købstæder i Landet given er. Saa megen 
(Myndighed) er os a f hojbaaren Fyrstinde Dronning Margrele og hoj- 
baarne Fyrster Kong Erik. Kong Christian og Kong Hans vor kære 
naadige Herre, som nu er Konge i Danmark, givet, saa vi det med 
rette paabyde maa.
Til Bevidnelse heraf lade vi begge vore Konventers Segl hænge 

nedenfor delle Brev, som givet er i Mariebo Anno domino 1488 den 
Fredag næst for Skt. Laurcnti Dag.
De to Konventers Signeter her tales om, er afbildet i forsle Bind 

Side 32. Skt. Laurcnti Dag er den 10. August.
Kong Hans’ Stadsret — hvortil der formentlig henvises med Ordene 

om Loven og Haandfæstningen — kan næppe siges al være en Lov, 
som alle Byer skulde rette sig efter; thi Stadsretlcrne var endnu paa 
denne Tid ret forskellige de forskellige Steder, og Kong Hans’ Stads- 
ret kan derfor kun opfattes som en Slags Forskrift, hvoraf hver By 
kunde tage, hvad der passede netop for den. Efter de i Maribo Stads- 
ret anfortc Henvisninger al domme, maa alle de alm. Regler i Kong 
Hans’ Stadsrel være betragtet som gældende i Maribo, og det kan vel 
derfor til Belysning af Livet i Byen være paa sin Plads at gengive 
nogle af denne Lovs mest karakteristiske Bestemmelser.
T il Forebyggelse af Trætte om indgaaede Handclcr fastsatte Stads- 

retten visse Regler, der, i Modsætning til mange andre af dens Be
stemmelser, blev noje overholdt. Havde en Mand kobl en Ting, befæ
stet Kobct ved Haandslag og taget Tingen med sig, kunde han. om 
han bagefter fortrod Handelen, faa den li} at gaa tilbage endnu samme 
Dag mod at betale Sælgeren 4 Skilling i Tilbagekob. Men havde 
Koberen beholdt det koble hos sig Natten over, var han pligtig til at 
lade Handelen staa ved Magt. Var der drukket Lykkckob (Lidkob)
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paa Handelen, kunde den ikke ændres, men Kobeten innalte belnlc. 
hvor dyri lian end havde kobl.
Spedalskheden var endnu paa Kong Hans* Tid en alvorlig I’lage, 

og derfor blev de gamle Regler om spedalskes Behandling oplagel i 
hans Sladsrct. For al forebygge Smille, blev de spedalske indespærret 
i de saakaldlc Ski. Jorgcns Hospitaler, hvoraf der var el i Bregerup, 
hvor nu Soholt ligger. Opholdel paa disse Hospitaler var ingenlunde 
en frivillig Sag. hvilkel klarl fremgaar af Stadsrollen; tbi den siger, 
at ingen spedalske Folk maa blive i Kobstaden. Vil den syge ikke med 
del gode lade sig fore til Hospitalet, skal Øvrigheden bringe barn og 
alt hans Losorc derhen med Magt og lade ham selv betale Udgifterne.
Sanitære Hensyn havde man naturligvis ikke megen Forstaaelse af, 

og Svineriet inden- og udendørs var forfærdeligt. NodlnrTishuset blev 
f. Eks. rejst over en i Gaardcn udgravet (iiuhhe, o g  naar den var 
fuld, gravede man en ny ved Siden af. flyttede Huset ben over den 
og smed et Lag Jord over den gamle Grubbe o g  dens Indhold. Stads- 
rettens Bestemmelser lader formode, al der \ar Folk. der end ikke 
gad gorc sig den Ulejlighed at grave en Grube, men foretrak at lade 
Ekskrementerne flyde hvorhen de vilde, helst ind I il Naboen eller ud 
paa Gaden — saa var man af med dem. Dcrlor hedder det i Stads- 
retten, at ingen maa have »hemmelig Hus« mermere Bystnedet eller 
sin Nabo end en god Alen, og det skal være jordgravet, saa ikke noget 
derfra kan flyde ud paa Gaden eller ind til Naboen. Straffen for 
Overtrædelse heraf var tre Gange tre Mark. d. v. s. tre til Kongen 
(Klostret), tre til Byen og tre til den, der paaklagede Overliædclsen. 
Der rar allsaa ligefrem sat en Præmie for Angiveriet, rimeligvis for 
dermed al opveje Ulysten til at rage i Klammeri med Naboen over 
en i de flestes Øjne saa ringe Ting.
Brandvæsnet var saarc primitivt, og kom der Ild i et af Købstadens 

straalæklc Huse, var det alene Vindretningen som bestemte, hvor stor 
Del af Byen der skulde blive Luernes Rov. Var Vinden ikke alt for 
stærk, kunde der \ære Hnab om at standse den ved al nedrive el eller 
flere Huse. Brandforsikring kcndlcs jo  ikke. og hvis del lykkedes at 
standse Ilden ved at jævne cl Hus eller lo med Jorden, kunde der bag 
efter blive stor Uenighed om, hvem der skulde betale Erstatning for 
del nedrevne Hus. Den nemmeste Udvej var da at nægte al betale 
noget med den Motivering, at var Huset ikke blevet revet ned, var det 
brændt. Derfor bestemte Stadsretten, at den Mand, hvis Hus eller Tag 
blev nedrevet for at standse en løssluppet Vaadeild, han skulde have
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fuld Krslalning hos dem, hvis Huse derved blev skannet for Ilden. 
Krslatningcn skulde faststeltes og lignes af Øvrigheden.
Tidlig op og tidlig i Seng var Reglen i de Tider. Om Vinteren var 

del Sengetid Klokken 6—7. Og saa havde ingen noget al gore paa 
Gaden, og da allermindst I'olk, som var ukendt i Rven; de var straks 
at anse som fordægtige, hvis de traskede rundt paa Gaderne efter 
Sengetid. Dette fandt l'dtryk i Stadsrcllens Bestemmelser om. at hvis 
Vægterne fandt nogen ukendt paa Gaden »■om Naltelider eller al 
Klokketimen er ved Ni«, da skal han folgc Vedkommende til hans 
Herberg, og har han intet Herberg, skal han sættes i Fangehullet til 
næste Dag, og skal da gore rede for, hvorledes det kan gaa til, al han 
ved Naltelider render herberglos om paa Gaderne.
Spillelidenskaben var den Gang — som alle Dage for og siden — 

stor. og Stadsretten sogie al dæmme op for den ved en Bestemmelse 
om, at den, der i »Dobbcl eller anden Leg« (Spil) tabte mere end en 
Skilling, ikke havde Pligt al betale mere, og den vindende ikke Krav 
paa mere. Resultatet af denne Lovgivning blev kun, at Begrebet 
»Spillegidd er Æresgæld«, blev Rettesnor for enhver Mand med nogen 
Selvagtelse; netop den Omstændighed, al Loven fritog ham for enhver 
juridisk Forpligtelse, gjorde Ærcspligten til at betale saa meget storre. 
Loven fik altsaa paa delle Punkt ingen praktisk Betydning. Paa andre 
Omraadcr kunde Stadsrcllens Paragrafer om Dobbel og Spil derimod 
nok faa Betydning; det gælder utvivlsomt Bestemmelsen om, al hvis 
Spillerne kom op al slaas om Spillet, havde den som fik Huggene 
ingen Krav paa Boder af Modparten, hvilket ellers var Tilfældet; 
derimod skulde Voldsmanden bodc til Kongen (Klostret) og Byen som 
sædvanlig. Yderst drastisk var Bestemmelsen om Drab som Folge af 
Spil; den lod i al sin Korthed saaledes: Bliver nogen ihjclslagen i 
Dobbelspil, da skal han jordes under Galgen, og den, som hannem 
ihjelslog, skal hode Liv for Liv. Del var saa haard Konfekt, al man 
tvivler paa Paragrafens Holdbarhed i Praksis; thi kun simple For
brydere som Tyve og Mordbrændere blev bængt og begravet under 
Galgen. Al blive balshuggel med Sværd udelukkede derimod ikke 
Begravelse i Kristenjord.

IKLOSTFRTIDFN var Abbedissen Byens fornemste Øvrighed; men 
Skellet mellem den katolske og lutherske Klosterpcriodc — der var 

saa skarpt, at de i Virkeligheden kun havde Navnet tilfælles — satte 
ogsaa Skel i Kloslcrlcdclscns Herskabsforhold overfor Byen. Det
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katolske Kloslers Abbedisse og Konfcssor var som nævnt Byens 
absolulc Øvrighed. De gav Byen dens Vedtægter og Love, de udnævnte 
Byfoged og Fjerdingsmænd, hvis Myndigbed ikke rakle længere end, 
at deres Beslutninger for al faa Gyldighed skulde varre sanktioneret 
af Abbedisse og Konfessor. Vi ved grumme lidt om Byens Styrelse i 
denne Periode; navnlig Pjerdingsm.ændenes Opgaver er lidt uklare. 
Her som andre Steder havde de naturligvis det Hverv at tilsige Bor
gerne, naar dc efter Tur skulde yde Arbejde, .lig t eller andre Ydelser; 
men Udtrykkene i Vedtægten: at »dc skulde rnade og sorge for Byens 
bedste«, lader formode, al dc bar haft videregaaende Opgaver og 
Myndighed. Byen var meget lille, talte vel i 1488 bo jsi et Par Hundrede 
Sjæle, og to Fjerdingsmamd i hver af dens fire F jerdinger maa synes 
urimelig stort, om de ikke havde andre Opgaver end den almindelige 
Tilsigclscpligl. By fogden var naturligvis en af Byens Borgere, han 
var Dommer i det lille Bysamfund, var Byens Politiøvrighed og Bor
gernes Repræsentant i de sjeldne Tilfæ lde, hvor en Repræsentant var 
paakrævet. I bevarede Tingsvidner moder man jævnlig Navne paa dc 
skiftende Byfogder; men udover Navnene foreligger der som Regel 
intet af videre Interesse. Klostret havde sin egen Foged paa Kloster- 
tinget, hvis Jurisdiktion omfattede alt Klostrets Tilliggende her paa 

Øen.
I Tiden mellem det katolske Klosters Ophævelse og del lutherske 

Jomfruklostcrs Indstiftelse er der forfatningsmæssigt intet skel; men 
det er troligt, at Byfogden efter K lostcrledclscns Delronisering har 
tiltaget sig adskillig mere Myndighed end tilforn, men nogen slorrc 
Forandring indtraf ikke fo ret Par Aar efter Adclskloslrcts Indstiftelse. 
Kndnu 1557 nævnes Maribo ikke blandt Købstæderne, der har Borg
mestre og Raad; i en kgl. Ordre om Skibsudrustning hedder det »Køb
stæderne paa Lolland-Falstcr og Undersaattcrnc i Maribo og Rodby«'*. 
Kort efter maa Byen have faacl sin nye Forfatn ing  med Borgmester 
og Raadmænd, og Abbedissens Myndighed er vel dermed blevet ind
skrænket noget. Hun havde samme T ilsynsp lig t og Overovrighcds- 
myndighed, som var givet Lcnsmændcnc i dc Købstæder, de havde 
i »Forsvar«; men jævnslillcs med dem kan hun ikke, idel Borgernes 
Ydepligt til Klostret gav hende en Herskabsstilling, som Lcnsmæn- 
dene ikke kendte. 1559 hedder det udtrykkeligt Borgmester og Raad 
i Maribo, og 1564, 1566, 1568, 1569 og 1570 nævnes Maribo da ogsaa 
blandt Lolland-Falsters KobsUcdcr, medens Rodby ikke eksisterer i 
den Forbindelse5. Der er kun en eneste Afvigelse fta  Reglen, idel der
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1565 udganr Befaling (il Borgmestre og Rnad i Nakskov, Nykobing og 
Slubbekobing og til Byfogden i Maribo om Forbud mod Udforsel af 
Ærter®. Man maa have Lov til at se bort fra dette enkelte Tilfælde 
og regne med 1558 eller 1559 som Aaret for Maribos Opbojclse i Kob- 
stædernes Ra'kkc. Det maa ogsaa findes ganske naturligt, al Byen 
fik mere Selvstyre, da Klosterledelscn fra en myndig Abbedisse og 
Konfessor gled over i en tilfældig Kloslerdames oftest vage Hænder. 
Borgmestre og Raadmænd nævnes jo  aldrig ved Navn i de kongelige 
Kundgørelser, med mindre ganske personlige Forhold var tilstede. Del 
kan for Maribos Vedkommende paavises 1591 og 1598. Forslnævntc 
Aar udsendtes der Rykkerbreve til en lang Række Byfogder og Tol
dere, som stod i Restance med deres Indbetalinger til Statskassen. I 
denne lange Række finder man ogsaa: »Jacob Villumscn, Borgmester 
i Maribo, forhen Byfoged i Sakskøbing«; han rcslercr 14 Daler paa 
sit Regnskab som Byfoged i Sakskobing for 'riden fra I. April 1586 
til 5. Juli 1588. Her er ingen Fejlskrivning eller Misforslaaelsc mulig; 
thi 1593 rykkes han igen under samme Titel af Borgmester i Maribo 
og for samme Belob fra Byfogedtiden i Sakskobing som to Aar for*. 
Fra samme Tidspunkt har vi ogsaa Underretning om en navngiven 
Raadmand. En af Maribo Kirkes nu forsvundne Ligsten var lagt over 
»Rhcinholdl Rasmussen, Borger og Raadmand i Maribo, dod den 14. 
Juni 1593«8.
Den Særstilling blandt Købstæderne, Maribo indtog trods Herlig

heden med Borgmester og Raad, hidrørte fra, at Byrderne med Uge- 
dagsljeneste og Grundskat til Klostret vedblev at bcslaa, hvorved del 
gamle Forhold mellem Herskab og T jen er opretholdtes. Til daglig 
salte Borgerne næppe Pris paa at blive mindet heroin; men naar de 
ved forskellige Lejligheder sendte Bonskriflcr til Kongen, glemte de 
ikke al betegne sig som Ugedagstjenere for al synes saa ringe og 
trængende som muligt. Betegnende for Særforholdet er del ogsaa, al 
mange af de kgl. Skrivelser og Paabud, som gik direkte til Borgmestre 
og Raad i de andre Byer, gik for Maribos Vedkommende gennem 
Abbedissen. Da Borgerne 1565 skulde have Meddelelse om, at Kongen 
havde eftergivet dem de 1000 Daler, de var paalignel i Skat, gik denne 
Skrivelse f. Eks. til Abbedissen i Stedet for til Borgmester og Raad9.
I en Skrivelse af 1594 angaaende Maribofolkcncs Ulydighed mod 
Abbedissen understreges Særstillingen yderligere med en Benuvrkning 
om, al Abbedissen paa Kongens Vegne er Indbyggernes »rette Hus
bond og Forsvar«, og al de vil blive straffet fer Ulydighed mod Kon-
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gen. hvis de forisat viser sig ulydige mod Abbedissen'0. Ogsaa Oplys
ningerne om den for luuvntc Borgmester Jacob Villumscn peger lien 
paa Forhold udenfor del sædvanlige. Thi det var jo  Sædvane i Kob- 
stæderne, al Borgmesteren skulde tilhore Kohmandsslanden, være 
gammel Borger i Byen og forst beklæde Baadmandsstillingcn nogle 
Aar. for han kunde hlive Borgmester. Men Jacob Villumsen er ikke 
gammel i Byen, hverken som Borger eller Kohmand; det ser ud til. 
ut han er sprunget lige fra Byfogedembedet i Sakskøbing ind paa 
Borgmesterstolen i Maribo. Der har aabcnbarl for Borgmester- og 
Baadsinslilutionen i Maribo været andre Regler gældende end i de 
andre Kobsta*der; men hvorledes det nu end har forholdt sig hermed, 
saa forsvinder delte ved Kloslcroplnævclsen 1621.

SYSTEMSKIFTET 1G21 gav Maribo helt og fuldt samme Karakter 
som Stiftets andre Købstæder, om end den maallc finde sig i al 

staa i anden Række, d. v. s. under Nakskov og Nykøbing, thi medens 
disse Bver havde lo Borgmestre og fem Raadmænd, havde Maribo og 
de tre andre Købstæder kun en Borgmester og tre Raadmænd. Denne 
Periode varede i godt 60 Aar. Dens forste Borgmester var Soren 
Sørensen, der drev en stor Handel og blev en saarc rig og anset Mand. 
Han døde 1639, og hans Enke, Margrcltc Albrelsdaller lod baade Kir
ken og de fattige nyde godt af den Overflod, han havde efterladt. 
Ligesom Skriver- eller Ridefogcdslillingcn hos Lensmanden ofte i de 
andre Købstæder var Genvej til Raadmands- og Borgmcslercmbc- 
derne", var ogsaa i Maribo tidligere Skrivere eller Ridefogder under 
Soro Kloster Favoritter til Magistralsembedcrne. Raadmændenc Hans 
Jensen Druckcn og Jacob Lauritzon Rosendal havde begge været 
Skrivere og var Ridefoged under Soro Kloster, og det samme gjaldt 
Borgmester Jacob Jensen "i. Soren Sørensen efterfulgtes i Borgmester- 
stolen af Jens Pedersen, der dodc 1653 og afløstes af Niels Ifverscn, 
der dode allerede tre Aar efter. Der foreligger ingen Efterretninger om 
dem, men del maa vel gælde som Udtryk for, at all er gaact stille 
og fredeligt. Del samme kan ikke siges om den næste Borgmester, 
Jacob Jensen, der bestred Embedet fra 1656 til sin Dod 1675. Han fik 
ikke alene alle Svenskekrigens Ulykker — som bliver omtalt andet
steds — at kæmpe med, men havde ogsaa nu og da Rivninger med 
Borgerskabet; især i sine senere Aar, da streng Sygdom havde gjort 
ham pirrelig og umedgørlig. Al han endog engang blev stræbt efter 
Livet, havde nu ikke noget med disse Rivninger at gore. Pekuniært
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rar han velstillet. 1658 blev han Ridefoged over Kloslergodset og kort 
efter tillige Borgmester. 1661 fik lian Knoret pan Salg af fransk Vin 
og fransk Brændevin i Maribo13 og 1060 forenede lian Knibedct som 
Tolder i Maribo-Bandholm med sine ovngo indbringende Forret
ninger. Han rar da ogsaa formuende nok til al laane adskillige Sum
mer ud til Omegnens Adel, hvad flere Landstingsdoniine1 •», lian fik 
over sine Skyldnere, bærer Vidne om. Med Mordforsogel gik del saa- 
ledes:
Tæl udenfor Vesterport ved Aaen mel lem Soerne laa Maribo Vand

mølle. Mollcren Peder Jensen var en brutal Mand, der stadig var paa 
Kant med Loven snart med det ene. snart med det andel, saa Jacob 
Jensen i sin Kgenskab af Ridefoged og Borgmester stadig maaltc 
skride ind imod ham. Molleren havde da gentagne (lange undsagt 
Borgmesteren og i forblommede Vendinger truet ham paa Livet. Og 
en Vinterdag i 1667 soglc han al gøre Alvor af Truslen. Mollcren 
drev blandt andel ulovligt Fiskeri og havde udsal en Vidierusc ved 
Udmundingen af Bækken i Haared Vig. Boigmesleren havde faacl 
Nys herom og gik Sondag den 17. Februar ledsaget af sine Told
betjente ud for at konstatere Lovbrudel. Molleren var vidende om, at 
Borgmesteren havde lilsagl Betjentene til ruren, og lian fik da over
talt sin unge Tjenestedreng Niels Jacobsen til sammen med en anden 
Mollcrdreng, Niels Hansen, al begge sig paa Lur i Krattet ved Haared 
Vig og skyde Borgmesteren. I)a Borgmesteren stod med sine Vidner 
paa Isen foran Rusen, brændte Niels Jacobsen ogsaa Skudet af, men 
ramle heldigvis ikke; Kuglen pcb forbi Oret af Borgmesteren og slog 
ned i Isen bag ham. Vidnerne sprang nu hen for at se, hvem der 
havde skudt, men naaede kun at se de to Tjenestedrenge i vild Flugt 
mod Byen; el l'orsog paa al indhente dem var frugleslosl. Baade 
Drengene og Vandmølleren blev derefter anholdt. I Begyndelsen næg
tede dc alt; men Tjenestedrengene blev dog snart more og tilstod, 
hvorimod Peder Jensen Vandmoller blev ved sin haardnakkede Be
nægtelse. Mollcrdrcngen Niels Hansen, der ikke havde skudt, blev 
losladt mod at afgive skriftlig og højtidelig Forpligtelse til aldrig mere 
al vise sig paa Lolland-Falster og i hele Fyns Stift — brod han 
denne Forpligtelse og blev truffet inden Stiftet, skulde han have Liv 
og Hals forbrudt. Mollcren blev trods sin haardnakkede Benægtelse 
ved Lollands Landstings Dom af 29. Maj 1067 kendt skyldig i For- 
ledelse til Mord og domt til al have sin Boeslod forbrudt og til for 
stedse at ramme Lolland-Falstcr og hele Fyns Stift; viste han sig
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der, vilde* lian være al paagribe og straffe paa sin Hals. Mollcrdrengen 
Niels Jacobsen. der affyrede Skudet, skulde hcnsicltes paa Bremer- 
liolm sin Livstid i Fiengsel og Je rn '5.
Jacob Jensens Fflerfolger, Jacob Ibsen Storck blev Fnevældens 

sidste Horginesler i Maribo. Kohslædcrnes lange Tra'ngscls- og For
faldsperiode • -  der indledes med Svenskekrigen — medforte. al Re
geringen ved Forordningen af 2<S. Januar 1082 indskneukede Admini
strationsapparatet i Kobstaderne meget betydeligt. |)c Hver, som hidtil 
havde haft lo Horgmestre og fem Raadma-nd, inaatle nu nojes med 
henholdsvis en og tre. og de mindre Hver, deriblandt Maribo, mistede 
hunde Borgmester og Haadma-nd og maaltc nojes med en Byfoged. 
Reduktionen var ensbetydende med, at Horgerne sattes fra Styret i 
deres By. Borgmester og Haadimend var jo  valgte blandt Byens Bor
gere, hvorimod Byfogedstillingen hurtigt udviklede sig til et kongeligt 
Finhede, der blev besat med en fremmed og dertil uddannet Fmbeds- 
mand. Det var et smerteligt, men nodvendigl Tilbageski idt; thi der 
var el urimeligt Misforhold mellem den lille Hys faatnlligc og fattige 
Borgerskab og en Administration beslnacndc af en Borgmester, tre 
Raadnuend. Byfoged. Raadstue- og Byskriver saml en hel Ra'kke 
Bestillingsmænd. Nu blev Borgmester-, Raadmænd- og Byfogedslillin- 
gerne forenet i en l’crson, ja  i en lang Periode var Byfogden tillige 
Byfoged i Rodby og Herreds- eller Birkefoged in. in. Sammenlæg
ningen af de mange Finheder var naturligvis en okonomisk Foran
staltning fra Statens Side, men Levebrodel var trods Finhedernes 
Mangfoldighed ringe nok. Ordningen skulde saa vist heller ikke med
virke til at oge den mangesidede Fmbedsmands Interesse for den 
Hv, hvor han ganske vist havde sit Siede, men kun en Del af sin 
Fmbedsgerning, og hvor han gennem alle sine bedste Aar levede i 
Ilaubct om at naa frem til el slorre og bedre Finhede andet Sted.

Kig ind i Kolmiund Nielsens Gannl i Mcllcmgndc. 29
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Gennem Bølgedalen til nyt Selvstyre.

M AGISTRATEN  bestod efter Reduktionen 1682 kun af Bvfogden 
og Byskriveren, hvilket for Byfogdens Vedkommende belod et 

stort Avancement fra hans tid ligere mere underordnede Stilling. 
Rækken af disse ophojede Byfogder indledes a f Hans Jensen Mindst, 
der havde været Byfoged siden 1670 og nu fik ny Bestalling som 
Byfoged. Maaskc er denne Magiforøgelse steget ham  til Hovedet; thi 
medens der ikke tidligere havde været klaget over ham, vakte han 
nu jævnlig Mishag. 1686 giver Rentekammeret Amlsskrivcrcn Ordre 
til al paalægge Byfogden a l rette sig efter de givne Anvisninger 
vedrorende Forpagtning a f Jo rderne; thi »han synes mere at hindre 
end befordre Kongl. M ajestæ ts T jen este« . Samme Aar bliver hans 
indsendte Regnskaber kasserede, da de kun bestaor af Kopier, han 
faar Ordre til a l indsende de originale B ilag . Kort efter klager Bor
gerne over, at Byfogden egenmægtig har tillagt sig selv en Del af 
Jorderne, og han faar Ordre til a t afgive dem og lade Fordelingen 
foregaa retfærdig. 1688 fradømmer Landstinget ham Dommersædet
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for cn ulovlig Dom. Han erklærer al ville appellere Dommen, men 
gor ikke Alvor af del og bliver rolig siddende. Borgerne klager allcr 
og aller til Stiftamtmanden over Byfogdens egenmægtige og ufor- 
dragclige Optræden, og lian ¡dommes flere Gange Boder for utilkorlig 
Adfærd. Stiftamtmanden indberetter Borgernes idelige Klager til 
Rentekammeret og dette svarer, at naar »Byfogden ikke med Borger
skabet kan fordrages«, da maa Stiftamtmanden — hvis han finder 
Byfogdens Forhold saa utilborlig at cn Suspension er nodvendig — 
derom indgive allerunderdanigst Forestilling til Hs. Maj. Kongen 
gennem det danske Kancelli. Stiftamtmanden giver saa Byfogden cn 
sidste Advarsel, men ogsaa den er virkningslos. Byfogden ignorerer 
ganske roligt sin Foresattes Henstillinger. Saa klager Stiftamtmanden 
til Kancelliet og vedkegger Klagen de fornødne Bevisligheder. Byfog
den har vist sig opsætsig mod sin Foresatte, Sliftamlmandcn, og har 
— skont han Kl. December 1688 er domi fra sit Dommerembede — 
uden videre fortsat sin Byfogedbestillmg uden at have gjort Skridt 
til at faa Oprejsning for den ham overgaaede Dom, og han er i flere 
andre Sager »kendt skyldig udi en Del Poster, som ej efter Loven 
anstaar en Dommer«. Resultatet af Klagen er cl Kongebrev af 30. 
December 1693 til Stiftamlmandcn, hvori det hedder: »Saa er vores 
allcrnaadigste Villic og Befaling, al Du bemeldte Hans Jensen Mindst 
straks fra sin Bestalling — som han ved hans uforsvarlige Adfærd 
og Opsiclsighcd selv har gjort sig uværdig til at betjene — afsætter«». 
Jensen Mindst var cn fattig Mand, han drev ingen Handel og havde 
som Indtægtskilde ved Siden af Embedet kun »cn ringe Avling« med 
cn Besætning paa »7 Heste. 2 Fjordfol, 5 Koer, 3 Ungnød og 3 gi. 
Faar. Hans Husstand bestod af 2 Piger og en Gaardsknægt«^. Det er 
cn af Forklaringerne paa, at det stadig har knebel ham at aflægge 
rettidigt og tilbørligt Regnskab. Han levede endnu 17 Aar efter sin 
Afskedigelse, men var sengeliggende de 15 Aar. Ved hans Dod 1710 
var hans Regnskabsgæld stadig ikke berigliget, og hans Gaard og 
Indbo blev da solgt for 220 Rigsdaler 3 Mark og 13 Skilling, der 
indgik i Statskassen. Konen havde derefter intet som helst til Livets 
Ophold og maallc friste Tilværelsen paa Naade og Barmhjertigheds.
Borgerne havde altsaa 1693 al Grund til at triumfere over Jensen 

Mindst: den hovne Byfoged var slaact fuldstændig af Marken, og den 
Skælme, der var overgaaet ham, kunde mulig være Efterfølgeren til 
Skræk og Advarsel.
Del var den ogsaa, i al Fald hvad Forholdet til Stiftamtmanden
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angik; thi nu var det cn alt for vidt drevet T jcnstvillighcd overfoi 
denne hoje Foresatte, der blev den nye Byfogeds Ulykke.
Manden, her er Tale om, hed Hans Wulfsen Birk. Han var Son af 

Herredsfoged Vulf Nielsen, der 1685 fik Sonnen udna'vnl til sin Ef- 
terfolger som Herredsfoged i Fuglse Herred og Birkedommer i Maribo 
Birk. I Januar 1694 blev han Birkefoged i Soholt Birk, der ejedes af 
Stiftamtmand Lutzow og i Juni samme Aar fik han, efter al Hans 
Jensen Mindst var afsat. Bestalling som Byfoged ved Siden af sine 
andre Embeder*.
Den megen Medbor har maaske nok gjort Hans Wulfsen overmodig, 

i al Fald klagede Borgerne i Marts 1696 over Byfogdens »Umildhed og 
Egensindighed« overfor dem. Kammeret gav Byfogden Ordre til at 
opkese Brevene til Byen for Borgerskabet og uden Betaling udfærdige 
Kopi, om del onskes — thi Borgerne, der betaler Skat, har Krav paa al 
faa Besked om, hvad der fordres af deinr* — og tilskrev Stiflamt- 
manden om at lage sig af Sagen. Saa horer man ikke mere om den; 
en enkelt Borger, Jacob Hansen Skomager, klager derimod energisk 
Aar efter Aar og er formentlig Kva*rulant, da han stadig bliver afvist 
baade af Kongen og Hojesteret. All dette er Smaatterier imod den 
store Sag, som Stiftamtmanden og Byfogden i Forening tilrettelagde 
1697; den var tænkt som et knusende Slag mod cn Uven, Hans Mont- 
rossi, men gav et skra*kkcligl Bagslag for den tjenstivrige Byfoged.
Mariboborgcrcn Hans Montrossi var en bjergsom  Mand, der stadig 

var om sig og stadig forstod at faa noget ud af sin Næring. 1688 
opnaaede han al faa Bestalling som Vejer og Maalcr. Tidligere havde 
delle Embede været knyttet til Maribo«, men da Byskriveren Lauritz 
Andersen, der tillige var Vejer og Maalcr, dodc 1678, kom Bestallingen 
for hans Eftermand til at lyde paa Bandholm, hvor Udskibning og 
Indskibning af Varer til Maribo og Omegnens Herregaarde jo  foregik. 
Montrossis Bestalling kom da ogsaa til at lyde paa Embedet som 
Vejer og Maalcr ved Bandholm samt Bevilling sammesteds al »holde 
Pramme til Varernes Ind- og Udskibning«. Ved Udgangen af 1688 
blev han hojslbydcndc paa Toldcrembedct i Maribo-Bandholm. Told
indtægten blev nemlig forpagte! ud; den, der bod mest i aarlig Afgift 
for Toldindtægten, fik den overdraget og m aallc saa selv sorgc for 
al Varerne ikke slap uden om Tolden. Faa  Maaneder efter indgik 
Monlrossi med cl Andragende til Rentekammeret om at det maallc 
blive paalagl Maribo Borgerskab al bekoste Anskaffelsen af cn ny Vægt 
i Bandholm. Rentekammeret svarede meget unaadig, at Vægten altid

32



Hagtorvets sydvestre lijóm e. Foto V. Pm III.

Baglorveiü østlige lijóm e.
Poto V. P*ulU<



betales af Vejeren, men al det iovrigl var bedre, om han gik af som 
Vejer og Maalcr, da Embedet ikke burde forenes med lians Bestilling 
som Tolder*. Montrossi stak Njesen i Lommen og blev uantastet sid
dende som Indehaver af begge Bestillinger. Men ban lod det ikke 
blive derved. Skonl det var en Forudsa'tning, al 'Folderen ikke selv 
drev Kobmandshandel, gav Montrossi sig ogsaa i Lag hermed. 1692 
indgav Borgerne en Klage til Kongen særlig vedrorende Jorderne, 
men dog med Plads til følgende Sidebug: »Tolderen Hans Monlrossi 
haver nogle Aar siddet med Halvdelen af Kobmandsskabet. Byen til 
aller slorslc Afbræk«. Der synes ikke at va'rc skredet ind mod den 
bjergsomme Tolder denne Gang. Men 1695 indsendte Byfogden Hans 
Wulfsen en Klage til Rentekammeret over, at 'Folderen ved sit Køb- 
mandsskah gjorde Borgerne Afbræk i deret retmæssige Næring; hvor
efter Kammeret gav Stiftamtmand Liitzow Ordre til at forbyde Tolde
ren at drive Kobmandshandels.
Her moder vi for første Gang Opstillingen: Byfogden og hans Fore

satte Sliftaintmandcn mod Tolderen. 'Frods Overmagten var 'Folderen 
ikke forknyt; han havde en egen Evne til at faa en ny Dor til al 
springe op, naar en anden sma-kkedes i for barn. Kort efter, at man 
for Alvor var traadt op mod hans Kobmandsskab. finder man barn 
f. Eks. som Indehaver af den nyoprettede Kro i Bandholm. Og 1697 
klagcdcs derover, al han drev Skibsfart og Handel. Han havde mange 
Jern i Ilden og der skulde slaas haardl, hvis han skulde fole sig rainl.
Byfogden og Stiflamtmanden udspekulerede saa i Fællesskab, al 

Montrossi kunde rammes haardest, hvis man ansatte en Vejer og 
Maaler i Maribo, der saa fik Fortjenesten ved Ekspeditionen af alle 
Varer, der udfortes fra Byen. Det var ganske vist mod alle Forud
sætninger for Vejer-Embedet i Bandholm; men Maalet skulde jo  her 
hellige Midlet.
Under 12. Oktober 1697 udstedte Bvfogden Bcslallingsbrcv til Bv- 

skriveren Erik Thomsen som Vejer og Maalcr i Maribo; han skulde 
være en ærlig og tro Maaler og intet »forsvige eller fordolge af hvad 
som direkte fra Byen af Indvaanerne og Borgerskabet over Bandholm 
eller Orebv udskibedes«. Orebv var naturligvis kun laget med for cl 
Syns Skyld; del skulde aflede Opmærksomheden fra Stedet hvor 
Tampen brændte. I Bcstallingsbrevel hed det endvidere, at Byfogden 
i Henhold til gældende Lov har »forordnet Erik Thomsen, Indvaaner 
og Byskriver i Maribo til at være Maaler og Vejer her sammesteds 
udi den for rum Tid siden afdodc Lauritz Andersens Byskrivers Sted«.



Udtrykket »rum Tid« skulde altsaa dække over den Kendsgerning, at 
det var 21 Aar siden der sidst havde været Vejer og Manier i Maribo. 
Stiftaintiuandcn indsendte BcslaUingsbrcvct til kongelig Konfirmation 
med sin allervarmcste Anbefaling og med Henvisning til, at Udnæv
nelsen var i Overensstemmelse med den for Købstæderne gældende 
Lov og Toldrulle. Hans Ønske blev opfyldt og der blev givet kgl. Kon
firmation paa Erik Thomsens Bestalling. Det saa jo  altsanunen meget 
lovende ud for de to sammensvorne. Men Sliftamtmanden havde bc- 
gaaet den Fejl, at soge og faa kgl. Stadfa'stclse paa en Resolution om, 
at Krik Thomsens Maaler-Rettighedcr ogsaa omfattede Øerne Fejo, 
Femo og Asko. Formentlig har Lutzow været uvidende om, al Mont
rossi alt havde kgl. Resolution paa, at de tre Øer laa under Bandholm- 
embedet. Saa reagerede Montrossi — endog lovlig kraftig. Han ind
sendte en Ansøgning til Kongen om at faa sine tre Øer igen, og efter 
Forlangende af Rentekammeret sendte han under 20. April dette en 
Skrivelse med nærmere Forklaring. I begge Skrivelser omtalte han 
Stiftamtmanden mindre a*rl>odig som sin personlige Fjende. I Ansøg
ningen til Kongen skrev han f. Eks., at han ikke kunde se andet end 
al Stiflamtmanden havde udvist stor »Misgunst« mod ham, »til storstc 
Skade, Fortræd og Ruin«. »Tværtimod Eders kgl. Majestæts givne 
Bestallinger« og han vidste ikke ved hvilke »Forebringender«, Stift- 
amtmanden har opnaact kgl. Konfirmation paa Bestallingerne til Erik 
Thomsen.
I Skrivelsen til Rentekammeret erklærer Montrossi, al han har vist 

Stiflamtmanden sin kgl. Bestalling paa Maalcrrcltcn paa de tre Øer, 
og al Stiftamtmanden har lovet ham Svar, men er stadig kun kommet 
med Udflugter; i Lobel af 5 Uger havde Tolderen S Gange haft Bud 
efter Svaret uden at faa noget, »hvoraf sluttes kan hvor ugunstig han 
er mig, af hvis Tilskyndelse maa Gud vide«.
For Anvendelsen af disse Udtryk indstævnte Lfitzow Tolderen for 

Bytinget, og Byfogden var — desværre for ham — kun altfor villig 
til at domme Sliftamtmanden til Behag. I sit Indlæg fremforte Monl- 
rossi, al de paaklagede Udtryk ikke fandtes i den af ham selv ud- 
arbejedede Kladde, men kun i det renskrevne Eksemplar, som en af 
hans Venner havde skrevet og afleveret uden at vise ham det, hvilket 
han var villig til at bekræfte med sin Ed. Han gjorde dernæst Und
skyldning for disse Udtryk og erklærede sig villig til at bede Stift- 
omlmanden om Forladelse. Men Byfogden fejede i sin Dom alle 
Undskyldningerne til Side, erklærede at Tolderen med sine Bcskyld-
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tunger mod Stiftamtmnndcn havde »sigtet« paa dennes »Liv, Ære, 
Rcstillini* og Gods« og for denne Fonnaslclighcd burde lide Lovens 
strengeste Straf, hvorfor Dommeren domte Montrossi fra hans Ære, 
lian skulde bodc den berygtede 3-Marksbodc samt udrede 60 Lod Solv 
eller kagstryges og jages af Byen.
Det var en forfærdelig haard Dom, en Dom, der gjorde den donite 

umulig i sin By og sin Næring, og folgelig appellerede Montrossi 
Sagen til Lollands Landsting. Der gik det ham noget bedre, idel 
Ærelos-Dommcn blev kuldkastet, men Boderne forhojcl. Tolderen 
skulde gorc Stiflamtmandcn offentlig Afbigt, betale ham .'10 Rigsdaler 
i »Kost og Tæring«, bode 60 Rigsdaler til vor Frelsers Kirke og des
uden 10 Rigsdaler, fordi ban ikke var modi personlig paa Tinget.
Saa appellerede Tolderen til linjesteret, og lier vandt ban endelig 

i Juni 1699 Sejr og Retfærdighed.
I sit Indlæg for Højesteret sogtc Stiftamtmanden at furstærke For

nærmelserne, idel ban skrev: Tolderen bar beskyldt mig for, at jeg 
af Had og Misundelse mod ham ikke skal have undset mig for al 
gore tvcrlimod kgl. Maj. Resolutioner og Befalinger, at jeg ved urig
tige Forebringender bar erholdt kgl. Maj.s Konfirmation incd mere.
Hojeslercl tog intet Hensyn hertil. I deres Votering sagde Dom

merne rent ud, at Montrossi havde god Grund til at fole sig forurettet, 
og de noget for haarde Udtryk havde ban jo  fralagt sig Ansvaret for 
og tilbagekaldt med Undskyldning til Stiftamtmanden. Den Del af 
Landslingsdommcn som gav Tolderen hans /lire tilbage sladfæstcdcs, 
men den øvrige Del af Dommen kuldkastedes. Tolderen havde bodel 
nok med al den Tort og Bekostning denne Sag havde forvoldt ham. 
Derimod skulde Stiftamtmanden betale ham 100 Rigsdaler i Omkost
ninger for Højesteret. Byfogden, der mod bedre Vidende havde ¡domt 
Tolderen den meningsløse haarde Dom, skulde have sil Finhede for
brudt«. (Del var jo  Tidens Praksis, al den Dominer, der havde afsagt 
en uretfærdig Dom, blev straffet med Boder eller i særlig graverende 
Tilfælde med Afsked. Disse for en moderne Betragtning haarde Regler 
var nodvendige i en Tid, hvor Dommerne folte sig yderst afhængige 
af de adelige Godsherrer eller Fmbedsmænd, som de skyldte deres 
Dommersæde).
Sagen endte altsaa med Retfærdighedens Se jr , Tolderen fik sit 

Embede igen ubeskaaret, Stiflamtmandcn fik en generende Bodc- 
dom og den altfor tjenstvillige Byfoged mistede sine Finheder. For-
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ovrigt visle del sig. at lian med Hensyn lil Kassemangel ikke var el 
Haar bedre end Forgængeren.
De saaledes slagne Snar blev iovrigt |>;enl plaslrercl. men ganske 

vist efter Recepten: Jo  mindre Saar desto storre Plaster. Stiftamtmand 
Liitzow blev samme Aar Klatsraad .ig bvid Ridder og 170G Gclieimc- 
raad. Hans Wnlfsen kom 1703 paanv i Dommersædet, idet ban blev 
Birkedommer i Taastrup (Ghristianssiedes) Birk; men det var natur
ligvis en ringe Krstatning for de Kmbcder, ban bavde forlist. 1701 
mistede Montrossi Tolderbvervet, idet en anden overbod barn. men 
Montrossi sogie sin Nntur tro straks Krstatning paa el andel Felt. 
og bun fik da ogsaa samme Aar udvirket Bevilling paa, al ban alene 
maatle holde Vinkælder i Maribo. 170-1 gjorde ban Overbud paa 
Tolderstillingen og fik den igen; men næste Aar sogte ban at presse 
Afgiften ned. og da ban var eneste bydende — idet lians Forgænger 
og tidligere Konkurrent var flyglet formedelst en stor Kassemangel 
— lykkedes det. I70 j endte ban sin urolige og initiativrige Tilværelse, 
og Kliken forlod Maribo*0.
— Begyndelsen af Byfogcdrcgimenlcl havde altsaa været all andel 

end lovende. Det var for de lo forsle Indehavere af Kmhcdcl endt med 
Skandale og Afsættelse, og Borgerskabets Klager havde altsaa ikke 
v;erel grandiose. Om den næste horer man ingen Klager, men lian 
var ogsaa Stjernen i den lange Række af Byfogder med Magistrats- 
myndighed. Han hed Herman Jensen Kroycr. 1699 fik lian Bestalling 
som Byfoged i Maribo, Herredsfoged i Fuglse Herred og Birkefoged 
i Maribo Birk. 1719 blev ban tillige Byfoged i Rodby og 172-1 sprang 
ban helt til Tops og blev »befordret« til Byfoged i København**. Om 
Kfterfolgcren i de fire Kmbedcr, H. J . Meyer, borer man ikke stort; 
men saa er del ogsaa for Alvor forbi med Freden.
1730 fik Niels Siersted de fire Kmbedcr og samlede endda to til 

under sine Hænder, idet lian 1735 blev Landslingsskriver og 1736 
Birkefoged i Soholl Birk. At ikke alle Kinbcdernc kunde passes ordent
ligt, siger sig selv, og Klagernes Ikckkc var da ogsaa cndclos. Siersted 
selv forte mange Processer, og Regeringen beordrede tre Gauge Kom- 
missionsdomstol nedsat til al domme i de Anklager, der var rettet 
imod ham. Den alvorligste var den, som 17-18 blev nedsat efter Ind
stilling af Stiftamtmand Ruben. Da alle Tilrettevisninger og For
maninger prellede af paa Siersted som koldt Vand - paa en Gaas, 
rejste Råben omsider tre alvorlige Klagcmaal over hans Kmbcds- 
forclsc: 1) Han havde forvaltet de umyndiges Midler paa utilbørlig
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Maadc, udlaant dem uden ordentlig Sikkerhed og nægtet al holde 
Overformynderen i Maribo undcrrcUcl. 2) Han havde indkræve! den 
Indkvarterings-Hjælpeskat, Byen skulde yde for al være fri for Ind
kvartering, men undladt al hclalc den til de sjællandske Byer, som 
havde Krav paa den, og 3) Han rcjslc oflc for længere Tid uden 
Tilladelse bori fra sil Kmbede, som derved blev forsoinl'2. Siersted 
blev, medens Sagen stod paa. suspenderet fra Embedet, og Suspen
sionen varede i omtrent tre Aar. Dommen blev alsagt i December 
1750 og lod paa, at Siersled skulde betale den for ham mægtige Sum 
af 250 Rigsdaler i Boder og Sagsomkostninger foruden Tabet af sin 
Gage i Suspensionstiden13. Han sogtc og fik Tilladelse til at appellere 
Sagen til Højesteret, men vovede, da del kom til Stykket, ikke at gorc 
det, og ansøgte i Stedet om Benaadning, hvilket blev afslaaet. Efter 
at have betalt blev han omsider 1751 genindsat i Embedet. Han havde 
forinden Domsafsigelsen gjort Rigtighed baade for Bornepengene og 
Hjadpeskatten, saa han var nærmest en ruineret Mand. Alligevel var 
hans Fjender i Byen ikke tilfreds. De seks Revisionsborgcrc indgav 
med deres Formand Niels Toft i Spidsen et Klagemaal, som de 
ønskede Kommissionsdomstolen skulde tage op. De indledede med 
en Bemærkning om, al Byen nu i »tyve Aar havde sukket under 
Siersteds Aag, hvorved mange havde tabt deres Velfærd«, og del 
var ikke Smaaling de krævede ham domi for. Der var bl. a. baade 
Dokumentfalsk og Marktyveri. De beskyldte ham endvidere for al lage 
Manddrabere, Tyve og Æreskændere i sin Tjeneste, for at holde sig 
fra Alterbordet og tale haant om de hellige Ting o. s. v .n . Deres Iver. 
som sikkert ikke mindst var dikteret af personligt Nag, forte dog ikke 
til det ønskede Resultat. Kancelliet resolverede, at en Del af Klage
punkterne allerede var paadømt af Kommissionen, og for de øvrige 
henvistes Klagerne til almindeligt Sogsmaal ved Domstolene. Mere 
kom der ikke ud af det Angreb.
Den anden Konunissionsdoinstol var nedsat for al domme i en 

Anklage mod Sierslcd som Birkedommer ved Soholl Birkeling og 
mod Birkeskriver Grosman ved samme Ting. De havde, lied det, 
misrogtcl Embedet ved ikke at holde Ting paa de berammede Dage, 
saa Slævningsmænd og Slokkemænd mødte forgæves, de havde ikke 
ført Justitsprolokollen og andet mere*c. Sagen endte med, at de 
mistede deres Birketingsembeder. Den tredie Kommissionssag angik et 
Pcngemcllemværendc i en Handel om Griinsledgaard (Frederiksdal), 
som Siersted og en Kompagnon havde faacl udlagt for Gæld. Det var
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nitsnil den mindst graverende af de tre Sager. Dens Forlob har jeg 
opgivet at efterspore, da den jo  ikke vedkom Siersteds Embedsførelse. 
Al Siersted stadig var bagefter med Regnskabsaflæggelsen og blev 
idomt adskillige Mulkter herfor10, var intet Særkende for ham, men 
en snare almindelig Foreteelse blandt Anrhtmdrcdels slet aflagte 
Einbedsmænd. lovrigt var der i Siersteds Embedstid snart sagt ikke 
et Omraade under Byfogedslillingen, som ikke var Genstand for Klage 
og Kritik. Brevene til Amtmanden vrimler med Klager fra Lands
dommeren. Kapellanen. Fatligforstandcrc, l^andsfiskalcn med flere; 
men de synes alle al være ordnet i Mindelighed. Slem bar den gode 
Byfoged været, og godt har ban ikke haft det, og del er forstandigt, 
at han omsider korte træl, men det er betegnende, al lian fik Lov at 
sii'lgc sine Embeder, thi paa anden Maade kan del næppe forstans, 
naar det 1756 hedder, at lians Chr. Aagaard blev indsat i Embedet, 
som Siersted har »afstaaet til ham paa Grund af Alder og Svage
lighed«‘L
Det Billede af Siersled, som skinner frem gennem de gamle Doku

menter, er Billedet af en liaard og hensynslos Mand, der forsi og 
sidst var optaget af at skotte sil eget. Hans Efterfølger Aagaard er 
Kontrasten; han er den blødhjertede, hjælpsomme Mand, der Gang 
paa Gang bringer sig selv i Forlegenhed for al skanne andre. Del ser 
ud som ren Misforslaaclsc, naar han en enkelt Gang trues med 
Suspension, Undersøgelse og Dom. Stiftamtmand Krogh — Fr. V.’s 
tidligere Soldebroder —, havde klaget over hans Embedsførelse; han 
var, hed det i Klagen, skodcslos og opsætsig, lod Skifter henstaa 
uafgjort, indkrævede ikke Indkvarlcringshjælpeskallcn, lod Arrestan
terne undslippe og — nu kommer sikkert del opsætsige — da Stift- 
amtmanden havde beordet Arrestforvareren i Arrest, loslod Aagaard 
ham under Paabcraabclse af hans »Borns ynkelige Omstændigheder«. 
Da Aagaard fik Besked om denne optrækkendc Tordensky, skyndte 
han sig ud til Sliftamlmandcn, bad om Forladelse og lovede Bod og 
Bedring, hvorefter Amtmanden fik Ordren om Suspension og Under
søgelse tilbagekaldt»8. Med Borgerne havde Aagaard ingen Tvistig
heder, en enkelt Kontrovers med Revisionsborgerne maa sikkert skri
ves paa deres stridbare Formands Niels Tofts Regning, thi Aagaards 
Ulykke var netop hans Godmodighed og Ulyst til at fare haardl frem 
mod sine fattige Medmennesker. Denne Medlidenhed synes at tage 
til med Aarenc og er sikkert ogsan blevet misbrugt af mange, der 
kunde betale, men hellere lod være. Forholdet var jo  det, al Byfogden
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hæftede for de Skatter, Staten havde paalagl Byen. Hvis Borgerne 
ikke hctallc, »matte Bvfogden gorc det, og kunde han ikke, fik han 
en Mulkt, der fordobledes for hver Term in , blev Mulklen ikke betalt, 
fulgte »militær Eksekution« d. v. s. at der i hans Hus indkvarteredes 
et vist Antal Soldater, der levede paa hans Hegning og blev der, til 
han betalte. Kun naar del ved Udpantning var konstateret, at Borgerne 
ikke kunde betale, holdt Byfogdens Ansvar op. Aagaard kunde forst 
i den alleryderste Nod faa sig til at gribe til Udpantning, og Folgen 
var for ham en fortsat Bække Lidelser i Form  a f Trusler, Mulkter 
og militær Eksekution. Der er Eksempler nok, der viser, al del var 
Byfogdens Blodhjertelhed, der var Aarsagen. 1771 var et Misvækstaar, 
og Begeringen »matte indkobe Korn og opmagasinere i Byerne, hvor 
Folk kunde kobe det til den ho je  Pris, Begeringen selv havde givet. 
Bvfogden havde Ansvaret for Salget, og naar Folk stod og had om 
Korn. men ingen Penge havde, gav han Kredit. Da han saa ved 
Afregningen manglede Penge, fik lian barsk Besked om selv at betale, 
da han ingen Bet havde til at give Kredit. Plaget af Sygdom var han 
ogsaa, men fra Benlekammcrcl var ingen Medlidenhed at vente, og 
Konsekvenserne vilde vel ogsaa være blevet for farlige. Da der tilsidst 
blev givet Ordre til at undersogc, hvor meget Borgerne i Maribo og 
Bodbv stod i Beslance til Aagaard, viste det sig at være 502 Rd. 2 Sk. 
Heraf skyldte Aagaard 502 Bd. 75 Sk .; de 200 Bd. havde han altsaa 
udredet af sin egen Lomme. Af de 302 Bd. betalte han yderligere 
under Truscl om igen al blive underkastet m ilitæ r Eksekution de 100 
Bd., og Byskriver Beim er gik i Kaution for Besten. 1778 dodc Aagaard 
og fik endelig Fred ; men Enken, der var blevet haard af at se paa 
Mandens Lidelser, skyndte sig at inddrive, hvad inddrives kunde ved 
lmard Eksekution og Udpantning!».
Mathias Beimer, der 1768 havde arvet Faderens Byskri verembede 

og som ved sin Kaution for Aagaard havde sat det ene Ben ind i 
Byfogedkontorel, fik ganske rigtig Byfogedembedet efter ham, men 
kun i Maribo, hvor han fik Lov til al forene del med del Embede, 
han havde i Forvejen . Byskriveren i Badby, Joachim  Halm, blev 
Ogsaa Byfoged i Bodby og Herredsfoged i Fuglse Herred, medens 
Embedet som Landstingsskriver tilfa ld t Reim er. Adskillelsen af de 
lo Byfogedembeder varede dog ikke længe. Halm havde stadig Uorden 
i sine Begnskaber, blev gentagne Gange suspenderet og maaltc 178G 
soge sin Afsked fra Byfogedembcdcl, der paany lagdes under Maribo. 
Herrcdsfogedembedel overdroges efter Ilahn s Død i 1787 til Birke-
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dommer Klein. Reimer dodc 1792 cg efterlod et lio i stor Uorden. For 
tredie og sidste Gang blev de to Byfogedembeder adskilt, idet Herreds
foged Klein blev Byfoged og Byskriver i Rodby, medens Prokurator 
Jacob Moller blev Byfoged og Byskriver i Maribo-«. Kflerhaandcn 
blev han tillige Postmester, Konsumtionskasserer, Landvæsens- og 
Tiendckommissær. Han dodc 1829 og fik i det stedlige Blad. lian ofte 
havde censureret, et Eftermade som human Embedsmand.
Saa kommer der alter cl sort Faar i Byfogedrækken, og med liam 

kan vi slutte. Byfoged. Justitsrand Sommer blev 1810 suspenderet og 
tiltalt for ua*rlig Fmbedsforelsc og belagt med Husairest. Hans Besvi- 
gclser, der dels ramte Slnlskassen. dels private Boer, opgjordes til 
5911 Rigsdaler 3 Mark 8 Skilling. Prokurator Larsen rejste til Koben- 
havn dels for at sogc Hjælp hos Sommers Broder. dels for at soge 
Bciiaadning hos Kongen, begge Steder blev han afvist. Kiler al have 
modtaget denne Besked flygtede Sommer og slap hort til Udlandet. 
Dommen lod paa, at han skulde have sit Kmbcde forbrudt og betale 
det besvegne Belob eller hensættes til Fæstningsarbejde indtil Gæl
den var betalt21. To Aar efter vendte Sommer frivilligt tilbage fra 
Balavia — saa langt var han naact — og meldte sig til Politiet, 
hvorefter lian indsattes som Statsfange i Kastellet-2.
— Bijskrivercn blev som nævnt ved Reduktionen 1682 Magistrats

person ved Siden af Bvfogdcn, men ogsaa for den Tid var han — 
om end uhjemlet i Forfatningen — blevet betragtet som Medlem af 
Magistraten, endog placeret over Randmændenc. Suverænitetsakten 
1000 blev f. Eks. paa Maribos Vegne underskrevet af Borgmester Jacob 
Jensen, Byskriver Peder Hendrikscn og Raadmændene Hillcbrandl 
Hillcbrnndlsen, Michel Ifvcrsen og Matz Rasmussen23. Da Raad- 
mændene 1682 forsvandt, blev Bvskriverens Stilling som Magistrats
medlem yderligere fremhævet, og man moder jævnlig Kkscmpler paa, 
al ban pukkede paa denne Værdighed og ikke onskede sig slaacl i 
Hartkorn med det »gemene Borgerskab«. Da Regeringen 1778 forenede 
Byfoged- og Byskrivcrslillingcn i en Person, blev Magistraten for 
Maribos Vedkommende faktisk halveret i Tal, uden al der derved 
skete nogen paaviselig Skade. Byskriverne, der gerne tillige var Raad- 
slueskrivcre, synes hele Tiden at have staael i Skygge af By fogden, 
og der vilde ikke have været Grund til at dvæle ved dem her, om 
ikke der i deres Række forekom cl Morddrama af en egen mystisk 
Karakter.
Pinsemorgen 1726 blev Byskriveren Hans Giese fundet ihjclsslukkel
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i sin Have. Drabsmanden var Conrad Ulrich Fischer, Son af Dr. 
Fischer i Maribo; han tilstod straks. Men der maatlc en udtrykkelig 
Ordre fra Stiftaintmandcn. om at han skulde f:engslcs og tiltales, for 
der blev skredet ind imod ham, og da del skete, blev han indkvarteret 
paa Hnadhuscl, men kunde gaa og komme som han vilde og modtage 
talrige Itcsog. Byfogden fik strenge Ordrer af Stiftaintmandcn til at 
passe godt paa Morderen, men Paapasselighedcn var ikke slorre, end 
at Fischer en skonne Dag var forsvundet’-*4, og siden horte man ikke 
mere til Sagen. Byfogdens og Borgernes venlige Indstilling over for 
ham lader formode, at der har \wrct sierlige Omstamdigheder knyttet 
til denne Drabssag.

BORGERDELTAGELSEN i Bystyret i Encvoldstidens smaa Byer 
var kun ringe og havde mere Karakter af Pligter end af Hellig

heder. Del mest direkte Udtryk for Deltagelsen i Styret var del Borger
udvalg, der gik under Betegnelsen »de fire Mænd«, eller »de fire 
Mænd, der staar for Byens Sagcr«‘-*s. Tallet synes al have skiftet, 
saa der undertiden var »0 Mamd«'-*°, senere optræder de mest under 
Betegnelsen »licmsionsbortjerc', og deres Tal er da som Regel G. 
Oprindelig blev de 4 Nhend udpeget af Magistraten, der saa sorgede 
for at faa de mest fredelige. Senere valgtes de 6 Mænd af Borgerne 
ved Handstucsamlingcrnc. Naar det drejede sig om slorre Ting, skulde 
Magistraten hore »Mændenes« Mening, en Bestemmelse, der i Begyn
delsen ikke blev taget alt for højtideligt. Hcnimod Midten af 1700- 
Aarenc begynder Revisionsborgerne al gorc sig stærkt gaddendc, og 
deres Kritik af Regnskab og Udgifter er — som der senere bliver 
Lejlighed til al vise — meget skarp, ofte ogsaa meget smaalig. Et 
andet fast Udvalg var *Takserborgcrne«. der som Regel var 8 i Tal, 
lo for hver Fjerding. Deres Opgave var alene al paaligne de Skatte
beløb, de fik opgivet af Magistraten, allsaa et Hverv, der var all andet 
end eftertragtet; thi der var som Regel altid nogle, der klagede høj
lydt over den »uretfærdige« Ligning med deraf følgende Moder og 
Erklæringer. Begge disse Udvalgsbestillingcr var naturligvis ulønnede, 
men nu og da fik de lidt al gore sig tilgode med efter endt Arbejde; 
del fremtræder da som særlig Udgiftpost f. Eks. »Til Revisions- og 
Taxerhorgernes Fortæring 2 Rigsdaler 4 Mark«” .
Et mere vagt Udtryk for Borgernes Deltagelse i Bystyret var Raad- 

stuesamlingeme. Maribos bevarede Raadstueprolokoller begynder først 
1735, og længere tilbage kan man derfor ikke folgc disse Samlinger,
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der var af rel tilfaddig Karakter, idel enten Magistraten eller Revi- 
sionsborgeme indvarsledc Borgerne til Modet paa Raadhuset, naar 
der skulde træffes Beslutning i vigtige Sager eller foretages Valg af 
Takser- eller Rcvisionsborgerc. Var Raadsluesainlingcns Foranledning 
Ting, der optog Sindene, kunde Fremmodet være rel stort, og Dis
kussionen mellem Borgerskabets Ordforer og Fmbedsimendene være 
ret bevæget; til andre Tider fandt Borgerskabet det ikke Ulejligheden 
værd al mode, og saa kunde del luende, al Byfogden irriteret mindede 
Borgerne om, at de havde Pligt til al mode, naar der blev kaldt.
Frihedspustene fra den franske Revolution satte ogsaa sine svage 

Spor i Bystyret. Revisionsborgerne, der nu blev pyntet med det 
fremmede Navn Eligcrede. fik storre Indflydelse og fastere Regler for 
deres Virksomhed. De skulde undersoge og attestere Takserborgerncs 
Ligning samt Byens Regnskaber og Restancer; de skulde — hvad der 
var det vigtigste — gennemgaa Overslaget over Byens Udgifter, hvoraf 
ingen maatte afholdes, for de var tillraadt af de eligcrede Borgere. 
Til Gengæld fik disse paa den anden Side Pligt til at drofle Byens 
Sager med Borgerne paa Raadstuesamlingen og tage tilborlig Hensyn 
til de Stemninger og Meninger, der kom til Orde.
1837 kom saa Forordningen om Valg af Borgerrepræsentanter. I 

Maribo skulde Byens Styrelse bestaa af Byfogden og G Borgerrepræ
sentanter, hvoraf en skulde afgaa hvert Aar. For at være valgbar 
til Borgerrepræsentationen, udkrævedes Besiddelse af Ejendom til en 
halv lodig Mark i Grundskat, eller Næring med 4 Rigsdaler narlig i 
Næringsskat. Valgretten var ligeledes betinget af Formue og Indtæg
ter. Opstod der under Forhandlingerne Uenighed mellem Byfogden 
og Repræsentanterne, skulde Sagen indstilles til Sliflamlmandcns 
Afgorclsc28. Del forste Valg fandt Sted den 17. Marts 1838. Der deltog 
81 Vælgere. Forsle Mode holdtes den 25. April. Kobmnnd Brabrand 
valgtes til Formand. Den relativt store Deltagelse i Valget man ude
lukkende tilskrives Nyfigenhed. Ved Valget næste Aar stemte nemlig 
kun 40 af 114 valgberettigede, og i den folgende Tid var Interessen 
for Valgene snarere nedadgaaende. 1845 stemte kun 27 af 127 valg
berettigede, 1817 stemte 32 af 135, og 1849 stemte 39 af 111. Endnu 
mindre var Deltagelsen i Valget af den nyoprettede Ligningskom
mission. 1851 mødte der kun en Vælger foruden Borgerrepræsen
tanterne og By fogden. Aaret efter var Deltagelsen fra Borgerskabets 
Side steget med 100 % idet der nu modlc 2 Vælgere foruden Borger
repræsentanterne. Interessen for Bogerrepræscntnntvnlgcne steg cflcr-
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bilanden. 1854 satle Rekord ved Fremmode af 90 Vælgere af 160. — 
1867 sluttede Perioden med Vedtagelsen af Kobstadskommunallovcn, 
der i nd forte Byraad og Borgmester.
— Medens Posten som Revisionsborgcr nok kunde friste kritiske 

og oppotionellc Sjæle, var de andre Ombud alt andel end efter
stræbte. Den mest udsatte af disse Ombudsmænd var Kæmneren. 
Han skulde fore Byens Regnskaber, forestaa Ud- og Indbetalinger 
og være ansvarlig for, hvad der kunde mangle ved Regnskabsaflæg
gelsen. Det skete ikke sjeldenl, at Kæmneren herved kom i Forlegen
hed og led Tab, lian vanskelig kunde bære. Lars Bodker er det mest 
dramatiske Eksempel paa dette Omraadc. Han havde ved Regn
skabsaflæggelsen et Underskud paa ca. 200 Rd. Han soglc ved nogle 
Hokuspokus al faa det til at glide i Byfoged Siersted, der naturligvis 
opdagede Fidusen og i Raseri skældte Manden ud baade for Kæltring 
og Tyv. Lars Bodkcr anlagde Sag, men opgav det, da Landsretten 
afsagde Dom om Regnskabet og domte ham til at betale de 200 Rigs
daler, 80 Rigsdaler i Omkostninger og 4 Rigsdaler Bodc for uanstæn
dig Skrivemaade. Lars Bodkcr sogtc at vinde Tid ved at prove nt opnaa 
fri Appel til Højesteret. Betale kunde han ikke, og Sagen var gaacl 
ham saadan paa Nerverne, at han huserede slemt i Byen, krigedc 
mod Byfogden og bombarderede Amtmanden med Klager; til sidst 
gav han op og flygtede ud af Landet»». Grundet paa slige triste 
Erfaringer kom man 1779 ind paa al vælge to Kæmnere, der skulde 
være ansvarlige en for begge og begge for en. Senere hedder det 
Kæmner og Underkæmner eller Kæmner-Assislentso. 1807 udkom en 
Forordning om fast ansat, lonnct Kæmner, og dermed var dette Kors 
laget fra Borgerne.
Et andel ubehageligt Hverv var Rodemestrenes. Der blev hvert Aar 

udnævnt 4 Rodemestre, en for hver Fjerding. Deres Opgave var at 
indkræve de Skatter, Takscrhorgcrne havde lignet, og iovrigl bistaa 
med alle Oplysninger om Borgernes økonomiske Omstændigheden.
Endelig var der blandt de borgerlige Ombud lldsledsmxndcne og 

Siokkemændcne. Ildslcdsmændenes oprindelige Gerning laa i Nav
net: de var Brandsyn, men i Tidens Lob udvidedes deres Opgaver 
til Tilsyn med Gader og Gærder og Huse, hvorom der bliver ad
skilligt at berette senere. Slokkcmændene var Retsvidner, de var 8 
i Tal, blev oprindelig valgt for et Aar ad Gangen, men blev senere 
fast »ansatte« med en aarlig Godtgørelse paa 5 Rigsdalersa.
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TJLNKRSKABKT, der siod lil Byslyrets Rnadighed. var faalalligl 
og ringe; (hi del bestod kun af Vablerne og Arrestforvareren. 

Begge rar lidet ansete og slet lonncde Stillinger; et lysere Syn paa 
Lirat naaede Indehaverne kun gennem Flasken, der ogsaa gav ham 
et overlegent Syn paa Pligterne med efterfolgende Klager og For
trædeligheder. Faa eller ingen blev gammel i Tjenesten: thi For
sømmelserne forte efter mange forg.ævcs Advarsler til sidst til Af
skedigelser. 1759 lyder Væglcrinslrukscn saaledes: Han skal hver 
Aften ringe 10 med Raadhusklokken, skal derefter raabe 10 hele 
Byen igennem, idet han begynder ved Raadhuset. derfra gennem 
Nørregade lil Toften tilbage til Apoteket, derfra ned til Sallings (i 
Vestergade) og saa ud til Østerport og tilsidst gennem Sondergade 
og de derved liggende Stræder. Samme Rute skal han raabe igennem 
hver Time, om Sommeren til Kl. 3 Morgen og om Vinteren til Kl. 4, 
og saa slutter han igen med at lade Raadhusklokken lyde. Paa sine 
Bunder skal han paase, at der ingen Uorden sker paa Gaderne eller i 
Husene. Han skal holde Øje med Krohusene, at der ikke sidder Gæster 
efter Kl. 10. Hvis Gæsterne efter at være advaret ikke forfojer sig 
hjem, skal han melde del til Byfogden. Skulde, hvad Gud forbyde, 
ulykkelig Ildsvaadc opstaa, skal han ved Stod i sin Pibe og ved Banken 
paa hver Dor gor det bekendt, ligcsaa tilkalde Byens Tjenere at 
rore Trommen overall i Byen, og ligeledes uophørlig vække Brand
inspektoren. I Lou skal han have 20 Rigsdaler aarlig samt et Par 
Sko og cn Kjole. Opforer han sig tro, .ædruelig, ansl.ændig og skikkelig, 
vil han af Borgerskabet faa cu Ducor eller Gave, som han de hellige 
Aftener kan gaa rundt og bede om33.
Samtidig med Udfærdigelsen af denne Instruks blev en ny Vægter 

antaget, efter at den gamle var afskediget efter talrige Klager. Den 
nye holdt kun Stillingen et halvt Aar, saa klagede de 6 Mænd over, 
al han ofte slet ikke rar al finde paa Gaden om Natten, saa der 
var ikke andet at gore end at afskedige ham og finde cn ny — og 
del gentager sig stadig; Natteluften havde aabcnbarl cn stimulerende 
Indflydelse paa Torsten. 1779 fordoblede man Vægterstyrken til lo 
Mand, der skulde lonnes med hver 4 Mark om Ugen, allsaa en Løn
stigning fra 20 Rigsdaler til 34 Rigsdaler 4 Mark aarlig. De lo gjorde 
det aabcnbarl ikke bedre end den ene. Tre Aar efter vendte man 
tilbage til cn Vægter, han skulde have 24 Rigsdaler for Vægter- 
tjenesten, og da han tillige var Byens Tjener, fik han herfor 10 
Rigsdaler. Byen sparede allsaa den ene Vægters Lon, til Gengæld
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skulde han, man bcholdl, arbejde baade Nat og Dag; være Vægter 
om Natten og Tjener om Dagen. Alligevel boldt han i syv Aar, saa 
blev ban afskediget for Efterladenhed og Sygdom. 1801 ansatte man 
igen to Vægtere med hver en Rigsdaler i Ugclon’ «. Nii gik det bedre, 
og meste Gang Vægteren kom i Ulykke er Grunden ikke Efterladenhed, 
men alt for stor Iver og Nidkærhed i Tjenesten parret incd lidt 
Hidsighed.
En Onsdag Aften i Begyndelsen af 1818 blev Vægter Jacob Bramsen 

tilkaldt af Lars Brygger med Anmodning om at Imrljage en stor 
Flok læredrenge, der hujede og skreg i hans Port. Vægteren »ren
sede« Porten, men 15—16 af de værste Drenge dansede bagefter rundt 
om ham, drillede ham med Tilraab, trak ham i Kjolen, kastede Sten 
mod ham, og sogte at tage hans Vaaben, »Morgenstjernen«, fra ham. 
Jacob Vægter blev vred og gik los paa Drengene med Morgenstjernen 
svingende omkring sig. Uheldigvis ramte han en af Drengene i Ho
vedet. Han blev baarel eller fulgt hjem af de andre. I hans Hjem 
ansaa man ikke Saaret for farligt og hentede ikke Læge for om 
Sondagen, og Dagen efter dodc Drengen. Byretten skannede, al Væg
teren havde handlet i Nodværgc og idomte ham 5 Gange 5 Dages 
Vand og Brod. Overretten ska'rpedc Straffen til 8 Maaneders Arbejde 
i Mons Tugt- og Forbedringshus, og denne Dom sladfa*stcde Hoje- 
slcrct, idet man ikke tog Hensyn til Vægterens Udsagn om, al han ikke 
havde sigtet paa den Dreng, der blev raml. eller paa nogen andenas. 
Tilbage stod Sporgsmaalet, hvorfor man forsynede Vægteren med 
et saa morderisk Vaaben som en »Morgenstjerne«, naar han ikke 
maallc værge sig med den; men det Sporgsmaai overlod de lærde 
Jurister til ivrige og resultatløse Drøftelser blandt Byens Befolkning.
I Aarhundrcdcls Begyndelse var der iovrigl antaget en Politibetjent 

der vaagede over Byen om Dagen, saa Vægteren slap med at være 
paa Færde om Natten stadig syngende sit Va'glervers hver Time, for 
at de Indbyggere, som laa vaagne eller som del lykkedes ham al 
v;ekke med sih »Sang«, kunde vende sig og sove videre i Bevidsthed 
om, at der blev vaagel over dem. Den 30. Juni 1885 Kl. 10, 11 og 12 
lod Va'glcrsangcn for sidste Gang i Maribo. Ringningen med Raad- 
husklokkcn var ophørt over et halvt Aarhundredc tidligere. Arrest
forvareren eller Slutlcren bliver der Lejlighed til at gorc Bekendtskab 
med under Omtalen af Arresterne.
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BYRAADKNK. der indførtes ved Kobstadkomiminalloven af 1868, 
var naturligvis cl storl Fremskridt i Retning af Selvstyre, om 

end Loven ikke var fri for Rester af de gamle Pcngeprivilegicr. Den 
delle nemlig Vælgerne i to Klasser: de hojestbeskattede og de lavcst- 
bcskattcdc. De hojslbcskattcdc valgte for Maribos Vedkommende -I 
af Byrnadels ni Medlemmer, og var bagefter sammen med de andre 
Vadgerc med at vælge de ovrige 5 Ryraadsmedlcmmer. l)c hojest- 
beskaltedc kunde altsaa slemme lo Gange, medens de mindre Skatte
ydere inaatte nojes med at stemme een Gang. Forovrigt bebovede 
man ikke al være nogen stor Velhaver for at komme med i den 
hojestbeskattede Vælgerklasse. Den aarlige Skatteydelse, der udkræ
vedes hertil, laa for Maribos Vedkommende næppe over 25—80 Kr.
Trods del store Fremskridt, var del en Tid lang smaat nok med 

Interessen for Byraadsvalgcne; de bojestbeskattede Vælgere modte 
flittigst, de lavcslbcskallcdc modlc kun med faa Procent. Ved det 
almindelige Byrandsvalg 1870 stemte kun 80 Vælgere, men ved de 
hojcslbcskaltcdcs Valg 1873 stemte 51. Standsmæssigt set var der 
¡øvrigt ingen Forskel al se paa Kandidatlisterne ved de lo Valg og 
heller ikke ved de? følgende. Forst ved det almindelige Valg 1888 
kom de rene Standsinteresser frem; tbi ber mod te Haandv;erkerne 
med deres egen Liste. Valgdeltagelsen var forholdsvis stor, Ib i der 
blev afgivet 263 Stemmer. Kobmandslisten sejrede overlegent. Af 
Haandværkets Kandidater opnaaedc en enkelt 100 Slemmer; de ovrige 
Stemmetal laa fra 20 til 40. Haandværkerne havde dermed for en 
Tid tabt Modet; men ved Valget i 1900 kom de igen. Valgdeltagelsen 
var usædvanlig stor, idel 505 Vælgere modle frem ved Valgbordet. 
Alligevel sejrede Kobmandslisten med fra 265 til 285 Stemmer, 
Haandva'rkcrlistcn inaatte nojes med fra 204 til 232 Slemmer. For
skellen var altsaa ikke stor, og ved Valget 1906 gik der Hul paa 
Bylden, idet Socialdemokraterne vandt 3 Pladser paa en blandet 
Liste.

1908 gennemførtes den kommuale Valglov, der gav lige Valgret 
til alle Skatteydere og ogsaa gav Kvinderne Valgret. Det første Valg 
under den nye Lov foretoges 1909. Hojrcs Liste fik 5 Kandidater 
valgt, Socialdemokraterne tog de andre 4. Ved Valget 1913 var 
Byraadels Medlemstal udvidet til 11. Heraf log Hojrc 6 Mandater, 
Socialdemokraterne 4 og de Radikale 1. Samtidig rykkede den forste 
Kvinde ind i Byraadet, idet Frk. Zclla Ziersen blev valgt paa Hojrcs 
Liste.
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Ved Valget 1917 inaatlc Hojre aflevere el Mandat til Socialdemo
kraterne, saa Styrkeforholdet blev 5 Hojre. 5 Socialdemokrater og 1 
radikal36. Valget 1921 bragte ingen Forandring heri. Imidlertid havde 
Borgmeslerloven af 1919 bragt en betydelig Ændring af Bystyret. 
Konununalloven af 1868 gjorde Byfogden (il selvskreven Borgmester 
og Formand i Byraadcl; den nye Lov bestemte nu, at Byraadcl selv 
skulde vælge sin Formand, der fremdeles skulde beholde Borgmester- 
navnet. Maribo Byraad vedtog, at lade Borgerne give et Fingerpeg 
i Retning af Borgmestervalget, og ved det derefter foretagne Prøve
valg fik den socialdemokratiske Byraadsgruppes Formand, Redaktor 
C. F. Christiansen 791 Stemmer og den konservative (¡artnor P. 
Hansen 6S7 Slemmer. Byraadet valgte i Henhold hertil Christiansen 
til Borgmester. Da Byraadcl efter Byraadsvalgel 1921 skulde vælge 
Borgmester paanv, sled Stemmerne som nævnt lige mellem Social-

dcmokralcr og Konservative med det radikale Medlem som Tungen 
paa Væglskaalcn. Den radikale Partibcstyrclscs Flertal beordrede 
Partiets Byraadsmcdlcm, Bagermester Halkjær til al stemme sammen 
med Socialdemokraterne, men han nægtede al adlyde og stemte sam
men med de konservative paa Bestyrer Kolbye, Maribo Sukkerfabrik, 
som valgtes med 6 Slemmer, Christiansen fik 5 Slemmer og blev 
Næstformand. Ved en Generalforsamling i den radikale Forening 
ved toges del at ekskludere Halkjær af Partiel. Han bar det med 
Fatning37.
Ved Byraadsvalgel 1925 erobrede Socialdemokraterne de radikales

Hyraabnet fra Begyndelsen 
af forrige Aarliundrrde.

Det nye indregistrerede 
smukke Byvanben
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Mandat og dermed Flerlallel, ß Mandater, de Konservative fik 5. cn 
Kvindeliste fik ingen valgt. Christiansen blev paany valgt til Borg
mester og har va-ret det siden, li 120 ngede Sorinldemnkralerne deres 
Flertal til 7 Mandater mod I Konservative. 10,’k‘l var der Kredsvalg, 
og Valget 1SK17 bragte ingen .Kndring i Styrkeforholdet3*.

B YYAABNHT har skiftet gennem Tiderne og har forsi i nyere 
Tid faael sin endelige Form. 1 den katolske Tid hjalp man sig 

med Abbedissens og Konfessors Segl’ ). I00X anskaffede man sig el 
Segl med et sammensat MB og Omskriften: Sigilnm Maribogensis. 
Senere anvendte man et Yaaben med en Kvindeskikkelse, «ler vist 
skulde forestille en Nonne, men var en hojsl verdslig Fremtoning 
med Bryster og Snoreliv. lOOd ansogte Byraadet Ministeriet om al iaa 
el fremsendt Fdkast ophojet til Bvvaahen: det forestillede en Nonne
skikkelse omgivet af Ornamenter. 10.’I7 blev el enklere og smukkere 
Fdkast regisirerel som Byens Yaaben. Det er et (iuldskjold med en 
Nonne i sort og hvid Ordensdragt, som paa en smuk Maade symboli
serer Byens Klosteroprindelse.

Foto V. Pjulll.
I»g i for rejsende Sundcrgmle 20.

•) Hind I Side 32.
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Torvcis Vestside ISSO—90.

Fattigplejen.

BKGINNFHUSKT var del forsle Resultat af Omsorgen for de syge 
og de arme i Maribo. Navnel er fremmed, men Formaalcl havde 

del helles med de Hospitaler, som Kirken i den kalolskc Tid oprellcdc 
omkring Byerne som Hjemsted for syge og fattige. I hele den katolske 
Tid blev Budet om at hjælpe den svage Næste laget anderledes hoj- 
tidcligt end efter Reformationen. Opgaven paahvilcde i ganske særlig 
Grad Klostrene, og Beginnchuscls Tilblivelse skal sikkert fores tilbage 
til Mariboklostrcls allcrlidligste Dage. Del var bygget paa Klostrets 
Grund omtrent, hvor Asylet nu ligger, og blev ledel og stoltcl af 
Klostret. Delte Forhold bevaredes lige til Klostrets Ophævelse, og selv 
da vedblev Bcginnchuscl al hore under Kirken, der maatlc sorgc 
for dels Vedligeholdelse. Selv del gamle Navn blev bevaret mere 
end Hundrede Aar efter Reformationen. Saa fremtræder efterhaanden 
Betegnelsen Hospital jævnsides med del oprindelige Navn, indtil de 
begge i det 19. Aarhundrede maa vige Pladsen for del troslcslosc: 
Fattighuset.
Man maa nu ikke opfatte Sagen saaledes, al del var en Forsørgelses - 

anstalt, Klostret oprettede, da det byggede Beginnehuset. Del fornødne
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Brændsel og en vis Ydelse i Naturalier har Klostret sikkert givet, 
men ellers har Husets Beboere saa vidt muligt selv bjerget Foden 
ved at tigge i Byen, og det var soin Regel ikke vanskeligt at skaffe 
Foden paa denne Maade. De verdslige Myndigheder anerkendte de 
fattiges /fe/ til al gaa rundt og betle; man kendte overhovedet ingen 
anden Form for Fatligforsorgclse, og Oprettelsen af de saakaldte 
Hospitaler — som Beginnebuset — var kun et særligt Plus i Reli
gionens Navn. I Reformationstiden .ændredes efterhnanden denne Op
fattelse, og den verdslige Magt fandt det som sin Opgave at fore 
Kontrol med og soge at indskrænke del overhaandtagende Tiggeri, 
der var ved at blive intet mindre end en Landeplage. Det var især 
de bele Landet gennemstrejfende Tiggere, man sogte at faa udryddet. 
Talrige Forordninger med Trusel om strenge Straffe blev givet baade 
af Christian II, Frederik II og Christian IV; noget opnaaedes vel 
derved, men faa stoppet Tiggeriet kunde man ikke, eftersom man 
stadig officielt anerkendte det hjemlige Tiggeri, d. v. s. Byens eller 
Herredets egne Tiggere. Et af Midlerne til at komme de omstrejfende 
Tiggere til Livs var, at hver By forsynede sine egne Tiggere med et 
Bly- eller Biiklcgn til al bære paa Brystet, og kun de saaledes autori
serede 'I’iggerc maatte betle i Byen. Fremmede Tiggere skulde udjages, 
og hertil ansattes en af Tiggerne. Det var de saakaldte Stodderkonger, 
som herved holdt deres Indlog i Bylivet. Man moder dem ofte i 
Maribo Kirkes Regnskaber, idet Kirken skulde bolde dem med »Uni
form« og yde dem fri Begravelse. Stodderkongens officielle Navn var 
Fattigfoged, men det var et alt andel end anset Fogedembede; dels 
Indehaver var altid selv en fattig Stodder, foragtet af Borgerne og 
badet af de fattige nanede han aldrig udover Stodderens Kaar. Selv 
i Kirkens Regnskaber optræder ban ikke under sit officielle Navn, 
men ret og slet som Stodderkongen. 1636 hedder det f. Eks. i Regn
skaberne: 2'/s Mark til Christen Stodderkonges Ligkiste. 1648 opfores 
2'/* Mark for en Kjole af blaa Lærred til Stodderkongen Lange Jeppe, 
ogsaa kaldet Jeppe med den store Strube*, hvilket lader formode, al 
ban foruden den anden Elendighed ogsaa havde en alvorlig Struma 
al trækkes med. Hans »Uniform« bestod altsaa kun af en blaa Lær
redsfrakke og Udrustningen var en forsvarlig Kæp eller Slav. Med den 
i Haanden og med »Kjolen« sjaskende om Benene stavrede »Kongen« 
Byen rundt paa Jagt efter de urctm.æssige Betlere, som han havde 
faacl Nys om var i Staden og som nu skulde drives udenfor Portene 
med nogle Stokkeslag som Rejsepas.
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Med Beginnehuset gik det ilde; det blev forsomt og forfaldt. Lille 
og fattigt havde del altid \wrct og værre blev det. 1017 udstedte 
Christian IV et Brev til Lensmanden paa Vordingborg — under hvem 
Joinfrukloslrct sorterede — med Ordre til at anvende nogle af Ma
terialerne fra den gamle Landsbykirke til Reparation af »Hospitalet 
i Maribo, der skal være meget bygfieldigl»-. Og hygfældigt vedbliver 
del at rærc. Gang paa Gang moder man senere Klager over Husets 
forfaldne Tilstand; man gjorde ikke mere end nodvendigl for al 
forhindre det i at falde sammen. I Takseringslisten fra 1682 hedder 
det om Beginnehuset, at det er paa 7 Kag. og dels Vænli sjettes til 
6 — seks — Rigsdaler».
Da Klostrets 3 inderste Marker i 1621 overlodes Borgerne i Forpagt

ning, bestemtes det, at af Forpagtningsafgiften skulde hvert Aar -10 
Daler gives til de fattige i Beginnehuset, idel de hidtil havde mod
taget en tilsvarende Ydelse fra Klostret. Ved Forpagtningsforholdenes 
Omlægning i 1686 blev del Amlstuen, der skulde udrede de -10 Daler 
aarlig til de fattige i Beginnehuset^.
Da del efter Jomfrukloslrcls Ophævelse viste sig, at del kneb med 

Midlerne til de fattiges Underhold, traadte den private Velgørenhed 
hjæljiendc til. Borgmester Soren Sørensen udredte i sine sidste Leve- 
aar Renterne af 500 Rigsdaler til de fattige i Beginnehuset og til 
Skolebørnene, og efter hans Død oprettede hans Arvinger 1616 el Legal 
paa 500 Rigsdaler til samme Formaal. Af Renterne skulde 25 Slelle- 
dalcr aarlig anvendes til de fattige, saaledes at Beboerne i Beginne
huset skulde have hver to Daler, og Resten uddeles til andre husarme 
med en Daler til hver. 1638 stiftede Ridefogden Hans Jensen Druchcns 
Lnke, Johanne Madsdatter et Legal paa 50 Slelledalcr, hvis Rente 
hvert Aar skulde uddeles til »tvende nødtørftige husarme« med 6 
Mark til hver. Denne Gave kunde altsan ogsaa ydes til fattige uden
for Beginnehuset. Del samme gælder et af Christian Friis til Krsenke- 
rup stiftet Legal paa 4 Td. Byg aarlig, der af Sognepræsten skulde 
uddeles »til fattige husarme, helst syge busarme Enker eller faderlosc 
Bom«, der hver skulde have mindst en Skeppe Korn«». I Byens Vel
magtslid led Beginnchusels fattige Beboere vel ingen Nød, men i 
Ulykkeslideme, der fulgte efter Svenskekrigen, var deres Lod ofte 
den rene Elendighed. Huset blev ydersi slet vedligeholdt og var derfor 
kun daarlig egnet til at holde Fugt og Kulde ude. Der var ingen 
velhavere i Byen og følgelig heller ingen Gaveflod fra de riges Bord. 
Ja, ofte kneb del endog for Beginnchusels Beboere al faa Renterne



af dc Kapitaler, der var udsat for demc, og saa maatlc de sulte. Thi 
udover de faste Ydelser, der her er n.rvnt, og del Faltighlokken i 
Kirken kunde indbringe, var dc fattige henvist til at ligge Brod og 
Skillinger ved Dorenc.
1708 sogte Hegeringcn at organisere Faltigplejcn gennem visse 

Afgifter, ved Ibisser opkrævet hos Kohma'ndcnc og andre, og ved at 
Borgerne frivilligt tegnede sig for bestemte Belob, til Gengæld skulde 
all Tiggeri vare hanlyst og straffes meget strengt. Dette Frivilligheds- 
princip blev en Fiasco.
Maribo Fattigregnskab for 1717—18 viser folgendc Indtægter: Aal- 

holm Amtstue del for nævnte faste Bidrag paa 20 Bd. -i Mk. De fattiges 
Blok i Kirken C Bd. 4 Sk. Blokken paa Baadhusct opsat forrige Aar 
for Landstingets Partnere 7 Mk. 8 Sk. I de fattiges Bosse paa Baad
husct 2 Mk. 0 Sk. Peder Linds Kohmandsbossc 1 Bd. 1 Mk. 8 Sk. 
I dc andre Kohmandslrosscr ingenting. Dc fattiges Bossc i Paasken 
1 Bd. 1 Mk. I Sk. Af Udgifterne: 6 Lemmer i Bcginnchusel og 3 hus- 
arme i Byen hvert Kvartal 8 Mk. til hver. Det bliver for 1 Kvartaler 
18 Bd. Ln fattig husarm Enke 2 Bd. I Mk. Kl Bcginnclem, der er 
sengeliggende, i Mk. til dem, der hjalp hende. En Skolediscipel, som 
gaar rundt med dc fattiges Bosse i Kirken, 4 Mk. Fattige Diciplc i 
Latinskolen 13 Bd. 2 Mk. (Halvdelen af det faste Bidrag fra Amtsluen,). 
Saa kommer en Posl, der vækker Forbavselse: Kapellanen og Skole
betjenten. som forrige Aar efter Ordre betjente dc fattige og syge, 
8 Bd. — en meget stor Sum, der her paa del timeliges Bekostning 
er ofret paa Lemmernes evige Velfærd. Fattigforstanderen Peder 
Knudsen fandt del urimeligt, at Herrens Tjenere skulde lonnes af 
det, der var ydet (il dc fattigste, men Bispen og Amtmanden mente 
ikke al der kunde ændres noget heri. I Nutidsojnc maatlc disse Penge 
være skaffet paa anden Maade. Ft Bidrag paa 4 Bd. 5 Mk. til lyske 
Brandomlobcre, d. v. s. Folk, der med Tilladelse tiggede ind til Brand
lidte i Tyskland, burde naturligvis heller ikke være berovcl Byens 
fattige. Som sidste Posl folger: Til fattige Born, der har ligget under 
Badskærhaand 3 Bd. 1 Mk. 8 Sk.7. Dc faste Fatliglcmmcr, der manite 
regnes for al være helt uarbejdsdygtige, fik allsaa hver 5 Bd. 2 Mk. 
aarlig til Livets Ophold; at dette maalte blive Sult og Nod, siger sig 
selv, og skulde Livet bjerges, maalte Tiggerposen i Gang; men Tigge
riet var jo  officielt strengt forbudt, og man greb da i Maribo og flere 
andre Steder den Udvej at lade Øvrigheden lage Tiggeriet i sin 
Haand, idet man hver Lordag lod en Mand ombære en Bossc og en
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Kurv paa dc fattiges Vegne. Bossen var til Skillinger og Kurven (il 
Brod. Del var vel som oftesi gamle Humpler, der kom i Kurven, men 
del var heller ikke bcslcml for kræsne Ganer, og var de gamle Fatlig- 
lemmers Tandslumper end aldrig saa medtagne, saa fik de dog Bugt 
med Skorperne, selv om dc var nok saa gamle og tone; thi Sulten 
skulde tilfredsstilles med det, der blev budt.
1727 blev Kobmand Peder Knudsen I'attigforstander i Maribo i 

Stedet for Bvfogden Hans Jorgen Meyer, og det var vist en haardt 
tiltrængt Forandring. Peder Knudsen kunde efter sin Tiltrædelse 
hverken faa Papirer eller Hegnskab fra Byfogden og maaltc til sidst 
klage til Stiftamtmanden, der saa gav Byfogden strenge Ordrer til 
inden II. December Termin 1727 at gore rede for Penge og Papirer. 
At der var god Grund til at skride ind mod Byfogdens Forvaltning 
af de fattiges Midler viser en Klage, som Beboerne af Beginnehusel 
— rimeligvis paa Peder Knudsens Foranledning — i Marts 1728 sendte 
Sliftamtmanden Det hedder i denne Klage, at dc Midler, der gennem 
Legater er tillagt de fattige i Beginnehusel. andrager 8 Slettedaler 
til hver om Anret; dc skal udbetales i 4 Terminer: Ju l, Paaske, St. 
Hansdag og Mikkelsdag med 2 Slettedaler hver Gang; men den 
Tcrminsudbctaling, dc skulde have haft Mikkelsdag 1727, har dc 
endnu ikke faact. Naar dc beklager sig til Byfogden, siger han, at 
han ikke mere har med dc Sager at gere. og beklager de sig til Peder 
Knudsen, siger han, al han ikke har faact nogen Penge af Byfogden, 
og at Mikkcldagspcngcnc var forfaldne til Udbetaling, for han kom 
til. — Peder Knudsen, der faar Sagen til Fiklæring, kan kun be
kræfte Rigtigheden af del anførte. Han oplyser yderligere, al de 
fattiges Blok i Kirken før en Tid siden var blcven opbrudt og ubruge- 
liggjorl af Tyve, uden al den var blcven gjort i Stand igen, saa der 
ikke ad den Vej indkom noget til dc falligc. Han har nu for egne 
Midler ladet Blokken gore i Stand. Af dc Penge, han har faact over
leveret, er der kun 4 Rigsdaler til Paasketerminen — i Stedet for 
20 — men i dc efterfølgende Terminer skal han nok sorgc for, al dc 
fattige faar, hvad dc tilkommer. Han tilføjer, al Beginnehusel er 
meget broslfældigl. Det hele har med andre Ord været grovelig før- 
soint. Dc fattige i Beginnehusel havde det, selv naar de fik, hvad 
dc tilkom, elendigt nok, saa der skulde cl haardt Hjerte til yderligere 
at forringe Kaarene for dem. Dc fleste var gamle, sygelige eller svage 
Mennesker, som knapt kunde klare sig selv inden Dorc; men hidtil 
havde ingen tænkt paa at række dem en hjælpende Haand; kunde
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dc ikke faa Snavset ud, fik del Lov at ligge. Ogsaa paa delte Punkt 
fik Peder Knudsen indfort en Forbedring, idet han hos Stiflainl- 
manden fik udvirket, at et rask kvindeligt Fatliglcm 1728 blev ansat 
som Hjælper. Hun skulde »for al opvarte dc fattige med i Byen al 
hente dem, hvad dc behovede, brede deres Seng« og virre dem til 
Nytte med hvad dc ikke selv kan forrette — have I Slotte-daler om 
Aarel og Plads i Beginnebuset8. Dette benævnes nu altid Hospital i 
dc officielle Skrivelser; men Mand og Mand imellem brugtes del 
gamle Navn endnu i lange Tider.
Kn Indberetning til Sliftamlmauden for 17.19 giver ret gode Oplys

ninger om Fatligviescnel i Maribo. Der var ved Ligningen udskrevet 
76 Kigsdaler og -1 Skilling i Falligskat. Heraf udbetaltes der 28 Rigs
daler og 4 Mark til de 12 fattige, der udenfor Hospitalet var ind
skrevet paa Listen over dc fattige, og 10 Rigsdaler og 4 Mark til dc 
fattige i Hospitalet. Disse Penge, hedder del i Indberetningen, træder 
»i Stedet for en Bosse, som hver Lordag forben blev ombaaret sammen 
med en Kurv at samle Brod udi«. Af Faltigskallen var endvidere 12 
Rigsdaler og 4 Skilling beregnet til Ligkister til dc fattige, 4 Rigsdaler 
var Lon til Falligfogdcn (Stodderkongen) og endelig var 13 Rigs
daler og 2 Mark beregnet til Opsamling af en Kapital til Hospitalets 
Vedligeholdelse. Om denne Ligning havde der vieret holdt en Raad- 
slucsamling, hvor Borgerne havde udtalt sig om Sagen. Her klagede 
man bl. a. over, al Lovens Bestemmelser om, at de Fffcklcr, som dc 
paa Falliglislcn indskrevne fattige efterlader sig, skal tilfalde Fatlig- 
væsenet — ikke overholdtes, idel saadanne Efterladenskaber var 
lilgaacl Livsarvingerne i Stedet for Fatligviescnel endog i Tilfælde, 
hvor Begravelsesudgifternc var afholdt af Fattigkassen. Og endelig 
mente Borgerne, at naar Antallet af de paa Falliglislcn indskrevne 
i Aarcls Lob mindskedes gennem Dodsfald, man da ikke burde op
kræve det fulde Belob. Filers erklærede Borgerskabet, al det med 
god Villic vilde indbetale til de fattiges Underhold, hvad man med 
Billighed kunde ligne paa del'*.
Forholdene i Beginnebuset var da i disse Aar heller ikke værre 

end at enkelte gamle, svagelige Mennesker, som ikke var helt uden 
Midler, sogtc derind paa den Maade, at dc forærede Hospitalet deres 
Formue som lægat mod, at dc selv fik Lov at nyde Renterne i deres 
Levetid. Del var Tilfældet med Maren Hattemager, der skænkede 
Hospitalet sit Hus, som blev solgt for 94 Rigsdaler 2 Mark, samt med 
Frederik Rasmussen, der dog kun raadedc over 21 Rigsdaler. Fnken

58



Judith Muscnbcrg skamkedc 1745 Hospitalet et Legal paa 200 Slctte- 
daler, hvis Henter skulde anvendes til Udebnvndsel for de fattige 
i Hospitalet. Den sidste, der betænkte del gamle Hospital, var Peder 
Jensens Knkc Anna Marie, der i Aarenc 1778 til 1782 skambede ialt 
100 Rigsdaler, hvis Henter skulde tilfalde de fattige i Hospitalet, 
fortrinsvis Knkcr, hvis Mænd havde været bosiddende llorgerc i 
Maribo"'.
Desvjrrre for de fattige herskede der ikke sjcldent et spændt For

hold mellem Hyfogden og Fattigforslandercn, og det gik altid ud over 
de fattige Stakler. 1740 klager Falligforslander Peder Knudsen over, 
at Byfoged Siersted vil have ændret Fatligligningcn.'sna der ikke 
blev noget til de fattige i Hospitalet, og del anser baade Knudsen 
og Provsten for en stor Synd; thi »de 10 Daler er ingenlunde mere 
end der tidligere indkom ved Ombæring af Bossen og Brodkurven«, 
og han finder det mærkeligt, al By fogden og Sognepræsen ikke har 
mere Hjerte for de fattige. Stiftamtmandens Svar er ikke opbevaret, 
men del giver formentlig Klageren Medhold". Thi nu tager Siersted 
fat paa anden Vis og stoller de Borgere, der undlader al efterkomme 
Ligningen og indbetale deres Part. 1742 klager Niels Toft — Peder 
Knudsens Ff ter følger i Fatligforslandcrhvcrvct — over, at By fogden' 
ikke vil lade de forfaldne Fattigbidrag inddrive ved Udpantning, som 
Loven paabyder ham. Niels 'loft skriver: De fattiges Nod er slorrc 
end min Pen kan beskrive, og jeg er daglig saa overrendt med Klager 
og Jammer over delle ukristelige og uforsvarlige Forhold, al selv cl 
Stenhjerte inaallc bevæges derved, kun ikke Byfoged Sicrsleds, end- 
skont de fattige daglig ofrer deres vemodige Taarcr for ham. Den 
Ligning af Fatligpcngenc, som er foretaget og som paa Haadslucn 
i Borgerskabets Nærværelse er oplæst for Deres Lkcellencc, er saa 
billig som vel mulig. Jeg beder derfor om, at der maa lilgaa Kæm
neren Ordre om straks at inddrive Fattigpengene eller foretage Ud
pantning for dem, men Ordren maa gaa direkte til Kæmneren, thi 
skal den gaa gennem Byfogden, naar den aldrig længere. Det er, 
slutter Toft, sørgeligt, al en By skal være med en sandan Magistrat 
besværet. For at faa Hede paa Bornepcngcne har jeg mantiet anlægge 
Sag imod By fogden'2.
Antagelig har denne yderst skrappe Klage hjulpet. Man horer i 

nogle Aar ikke mere om Siersted i denne Forbindelse. Men 1749 er 
det galt igen. Nu har han fundet paa al lade de fattige selv indkræve 
de til Fatligvæscncl lignede Penge. Resultatet blev selvfølgelig, at
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Tallcl paa Skntlena'glerne ogedes betydeligt. Rodemestrene fnnr saa 
Ordre til al inddrive Pengene, eventuelt ved Udpantning13. 16. Februar 
1752 klages der igen; nu er det galt med Terminsydelserne, idel de 
fattige i Hospitalet endnu ikke har faact deres Terminspenge for 
Mikkelsdag 1751. Ogsaa denne Klage affoder en skarp Paammdclse. 
1756 maa Siersted — Maribos mest omstridte Byfoged — endelig 
trække sig tilbage, og Falligplejen glider eflerliaanden ind i en roli
gere Ga*ngc.
Udgifterne til Fa l lig væsen et blev nu lignet paa Borgerskabet. 1752 

er der i Fattigskal udskrevet 51 Rigsdaler 3 Mark I I Skilling, et ikke 
særligt svimlende Bclob. Justitsraad Hoserieh skulde betale 3 Rigs
daler 4 Mark, Kancelliraad Halm .‘I Rigsdaler 5 Skilling, Kobmand 
Solling 3 Rigsdaler 5 Skilling. Dernæst var der 7 Skatteydere paa 2 
Rigsdaler og videre nedefter. Til Lemmerne i Hospitalet uddelles 10 
Rigsdaler 4 Mark. Markvogterens Kone fik for Arbejde i Hospitalet 
5 Rigsdaler 2 Mark. Alle de hojestbcskaltcde klagede over Ligningen, 
men uden Resultat'-*, og da dc ikke vilde betale, blev der foretaget 
Udpantning. Stodderkongen i gammel Forstand havde nu udspillet 
sin Rolle. 1752 blev nemlig Vægteren Faltigfoged»3, et Finhede, der 
ikke skulde bæve lians i Forvejen ringe Anseelse.
Hvad Rcginncbuscl angaar, da var og blev det usselt. Del var 

paa 7 Fag Hus og rummede to Stuer, en til Mumd og en til Kvinder. 
Planen om gennem en aarlig Udskrivning at opsamle en Kapital til 
dets Vedligeholdelse blev hurtig opgivet, og der klagedes stadig over 
Husets store Rroslfældigbed; del var ofte saa forsoml, at det var ved 
at falde sammen. 1782 hedder det, at Hospitalet behover en Hoved
reparation om del »foroven ikke skal falde sammen og forneden 
synke i Jorden«10. 1820 blev Huset ombygget. Den 12. Oktober berettes 
heroin saalunde i Byens Avis: »Hospitalet her i Maribo har nu faact 
en ny og forandret Skikkelse til stor Bekvemmelighed for dels gamle 
udlevede Medlemmer«. Saa mange vare Ordene. Hvor stor denne 
Ombygning har været, kan altsaa ikke ses af Avisen, men den ydre 
Ramme er vel bevaret, i al Fald er Huset stadig paa dc 7 Fag; tbi 
Schack noterer i sin Fundalssamling af 1844: »Hospitalet er en Bin
dingsværksbygning paa 7 Fag, hvori 10 gamle Fruentimmere bar 
Husly og Varme i to Stuer og tillige hver en Havcplads. Dc 8 ældste 
Hospitalslemmcr nyder i Gcnanl ugentlig 2 Skilling. Deres ovrige 
Forplejning udredes af del almindelige Fatligviesen«. 1845 blev Hospi
talet underkastet en Reparation til 88 Rigsdaler. Reparationen skulde
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foretages nu, da Lemmerne kunde faa Plads i den gamle Skole saa 
længe. Da Hospitalets Kasse ikke selv kunde bestride Udgiften, manite 
Fatligkommissinncn træde til17. 1878 blev Reginnehusel solgt ved 
Auktion for 802 Kr., og dermed er dels 100-anrigc Saga ude.

FATTIGKOMMISSIONKN. der var Resultatet af Fattigloven 1803.
bragte omsider Faltigvæscncl ind under fastere og mere værdige 

Former. Selv om Fremskridtet i Nutidsojne synes ringe nok, var del 
dog meget stort i Forbold til, hvad man tidligere bod eller undlod 
at byde de fattige. Ingen mnntle mere lide Nod, bed del nu; enhver 
skulde liave det »nodlorftige til Livets Ophold«, og selv om Begrebet 
nodtorflig var noget elastisk, blev del i Reglen i Maribo opfattet i 
human Aand efter Datids Begreber. Udgifterne til Fnttigvæsenel 
skulde indkomme dels ved frivillige Gaver, dels ved forskellige Afgif
ter og Paaligning af Fattigskat i del Omfang, de andre Indkomster 
gjorde nodvendigt. Tiden var nu blevet en anden, og Synet paa de 
fattige mere forstaaende. Del gav sig lor Maribos Vedkommende 
Udslag i stor privat Offervillighed. I 1801 foretoges en Indsamling til 
Kornindkob for de Inengende, den indbragte 218 Rigsdaler, vel ca. 
8000 Kr. i vore Penge indsamlet i en By med ca. 700 Indbyggere.
1881 blev der i Anledning af Kongens Fodselsdag den 28. Januar 

indsamlet til »Byens trængende Medborgere« i Penge 815 Rigsdaler 
2 Mark 8 Skilling og i Korn 80 Td. Rug og 86 Td. Bvg>8. 1835 var de 
falliguuderstnltedes Tal 85, hvoraf de 10 boede i Hospitalet10. Betleri 
var nu som for forbudt; men i Modsætning til tidligere blev del nu 
i mere graverende Tilfælde straffet. 1831 fik Daglejer Rs. Hansen 
og lians Kone hver i Dages Vand og Brod for al have sendt deres 
Dreng ud at tigge. Ordenen i Hospitalet blev ogsaa haandhævet med 
slorre Strenghed. 1833 fik lo Lemmer hver 4 Dages Vand og Brod og 
et andel Lem 30 Dages simpelt Fængsel for at have lukket fremmede 
ind i Hospitalet og drevet Svir og Kortspil. De fremmede fik Boder 
fra 2 til 8 R ig s d a le r 20 . Udgifterne til Fattigplejcn steg nu stærkt 
gennem Aarcnc. 1851 androg Udgifterne 2120 Rigsdaler, hvoraf de 
1800 var betalt af Kommunekassen. Ved Gcnncmforclscn af Kobstad- 
koinmunalloven 1868 blev hele Fattigplejcn henlagt under Byrandet 
og bestyret af et dertil nedsal Udvalg. Del sidste Aar under den gamle 
Ordning steg Falligudgiftcrnc til 3886 Rigsdaler, deraf de 3-100 fra 
Kommunen21.
— 1798 skænkede Elatsraad Wichfcld paa Engestofte Maribo en
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testamentarisk Gave paa 8000 Rigsdaler til Opførelse af el *Arbcj(ls- 
og Plcjclm« i Maribo, mon paa Betingelse af. al Landet (d. v. s. 
Lolland-Falslcr) og Kongen ogsaa vilde give nogel dertil, hvor meget 
blev ikke nævnt. Del var endvidere F'orudsietningcn, al Arbejdet 
skulde va*rc iværksat inden Forløbet af G Aar fra (lavens Dato. Kan
celliet skrev derefter til Stiftamtmanden og forlangte indsendt en 
Plan til dette Arhcjds- og Plejehjem. Stiftamtmanden skrev tilbage 
og beklagede, al Landel ikke alene kunde magte Opgaven, og for al 
Gaven ikke skulde blive trukket tilbage, foreslog ban Nedsættelsen 
af en Kommission til al overveje Sagen og erfare, hvor meget Kongen 
vilde give, saa kunde man bagefter se. hvad Landet formanede. Del 
var med andre Ord al give Bolden tilbage til Kancelliet, der dog tog 
den op og nedsatte en Kommission til al udarbejde Forslag og Plan 
til Anstalten. Imidlertid var Fristen ved at udlobe. og Kjeren af 
Kngesloflc gjorde opmærksom paa, at Pengene vilde blive knevel 
tilbage, saafremt Betingelsen ikke blev opfyldt. Kancelliet skyndte 
sig da at give Ordre til, at en Plads ved Maribo blev udset til Bygge
plads og indhegnet, hvormed Kravet om Arbejdets Paabegyndel.se 
maallc betragtes som opfyldt. Saalcdes blev det. og Oberst Wichfeld 
udbetalte derefter Pengene. Men saa skele der beller ikke mere. 1815 
var man ikke kommet videre, men var glad til; (lii medens der paa 
Ktatsrnad Wichfclds Tid var megen Arbejdslosbed og god Brug for 
et Arbejdstids, saa var Forholdet nu det, al mange Arbejder ikke 
kunde udfores paa Grund af manglende Arbejdskraft. Det vilde, lucv- 
dede man, derfor være bedre at bygge et Forbedringshus ved Maribo, 
ganske vist bavde man cl paa Mon, der ogsaa gjaldt for Lolland- 
Falstcr, men man kunde vel nok faa kgl. Resolution med Tilladelse 
til ogsaa at bygge cl ved Maribo. Resolutionen fik man, men saa kom 
man heller ikke videre. Der blev aldrig noget Forbedringshus saa lidt 
som noget Arbcjdshus. 1819 laanlc Kommunen 2100 Rigsdaler af 
»Wichfclds Legal« til Opforclscn af nyt Rnadhus’-i«; men siden borer 
man ikke mere til Sagen.

DKN NY Til), der indvarslcdes med Kommunal loven I8G8, bragte 
straks store F'rcmskridt i Fattigplejcn, Fremskridt, som dog 

ganske er blegnet i Belysning ar den Revolution i offentlig F'orsorg, 
dette Aarhundrcdc har bragt. Til Afløsning for Beginnebuscl opforlcs 
1878 cn ny F'altiggaard i Søndergade med en Bekostning af 23,422 
Kr. Lemmerne fra Beginnebuscl overførtes til det nye Mus med fuld
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Alilrnlomsliji'iuint'l

Forplejning i Siede! for den ugentlige l'nderslollclse i Brod og Penge. 
Samtidig overgik de til Bcginnehuscl knyttede Legalkapitaler, som 
hidtil havde været heslvrel nf 
Kirkeinspektionen, til Byraa- 
dets Bestyrelse ved Falligud- 
valget. 1933 hlev Fattiggaarden 
ophævet og omdannet til kom
munalt Svendehjem. 1921 op
forles et Alderdomshjem paa 
Hangshavevej med en Bekost
ning af 155,000 Kr. og med 
Plads til 22 Personer.
Del private Initiativ i Maribo 

har rgsaa vieret virksomt un
der den nye Tids I'remrykning. 1852 stiftedes en Syge- «»g lljadpe- 
kasse under Navn af I'orm¡rigeti af I. Januar f«S.V>. Ft halvt Aar i 
Forvejen havde Ilanndværkersvendenc stiftet en Sygekasse alene for 
Svende, og Foreningen af 1.852 var derfor i sin Begyndelse en Mcstci- 
forening, senere optoges alle Borgere, deriblandt mange, som kun 
indmeldte sig foi at stolle Sagen. Sygekasseafdelingen traadte i Virk
somhed 1.853, men Hjælpekassen forst 1857, og saa endda saaledes, 
at kun Halvdelen af Kontingentet manlle udbetales, den anden Halv
del skulde opspares til Opforelsen af en Haandværkcrlxdig. 1807 op
forle man en toetages Bygning i Ny Klostergade med 12 Toværelsers 
Lejligheder med en Bekostning af 9000 Rigsdaler, hvoraf de 1000 
var rejst blandt Medlemmerne som el »Akticlaan«. Paa Bygningen 
staar: »Hejst ved forenede Kræfter 1807«. Lejlighederne anvendes dels 
som Friboliger, dels som Udlejning for en billig Penge, for Tiden 
100 Kr. aarlig. Ved Testamente af 15)25 skamkede en gammel Marihonil, 
Snedkermester Johan Krovcr, hele sin Formue, ialt ea. 00,000 Kr. 
til cl Legal under Bestyrelse af Foreningen af 1. Januar 1852.
— llvUcItjcnimel. der er Nabo til Januarforeningens Hus, har Fri

boliger til 8 enligstillede Kvinder, der hver har cl Værelse med Alkove 
og et lille Kokken. Beboerne har gratis elektrisk Lys og Henter af 
forskellige Legater. Begyndelsen blev gjort 1882, da 12 Marihodamcr 
stiftede en Afdeling af »Foreningen til Viern for enligtstillede Kvin
der« og med det Maal at oprette el Hvilehjem for gamle, værdige og 
hængende Kvinder. Gennem forskellige Bazarcr og Tombola snmt 
Medlemmers Bidrag samlede man Penge sammen og var 1880 i Stand
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(il al kolie Kjcndonuncn paa Hjorncl af Ny Kloslcrgndc og Kirke
pladsen for G525 Kr. 1892 blev Husel ombygget og indrellel (il sil 
fremlidige Brug og fik Navnel Hvilelijeinmel. l-ndcr dels Bestyrelse 
er bl. a. henlagt el Legal paa 5000 Kr., stiftel af Grosserer Pingel lil 
Minde om hans Forældre, Urmager Pingel og Hustru, Maribo.
— AUlcrslwilc er Navnet paa en Stiftelse i Museumsgade. den inde

holder 10 rummelige Toværelsers Lejligheder, der er forbeholdt gamle 
I laand værkssvende eller deres Kliker. Den er opfort 1888 af den 
ovennævnte Sygekasse for Haandværkssvende. Den gamle Sygekasse 
er nu slaacl sammen med Arbejdernes Sygekasse, men Stiftelsen 
er stadig forbeholdt Svendene. Boligerne udlejes til disse for den 
billige Pris af 120 Kr. aarlig.

liornchjcmmcl begyndte sin 
Virksomhed under beskedne 
Former 1809. Gennem nogle 
interesserede Maribo-Borgere 
blev der arbejdet for Sagen 
og indsamlet Bidrag fordelt 
paa tre Aar. Bankdirektor K. 
Kjær skamkede en Grund i 
Museumsgade. og lier byggede 
man el beskedent Hus, der 
dog affodte en G:eld paa 5.500 
Kr. Man begyndte med 6 Born. 

De forstc 10 Aar lededes Hjemmet af Fik. Maren Hansen, der ikke 
fik noget Vederlag for sin Gerning som Plejemoder. Maribo Børne
hjem var del forstc paa Lolland, og Begyndelsen var svær; men 
Byens Borgere hjalp over Vanskelighederne, indtil Hjemmet 1910 
blev statsanerkendt og opnaaede Tilskud fra Kommune, Stat m. fl. 
1918 begyndte man at arbejde med Planer om cl nyt Børnehjem. Be
kostningen var anslaacl lil 00,000 Kr. Kommunen skulde give en 
Grund paa ca. 7000 Kvadratmeter mod at overlage del gamle Hjem 
med saml dels Gæld. Paa Finansloven 1919—20 blev de 00.000 Kr. 
bevilgede; men nu var Omkostningerne steget (il 100.000 Kr. Bvraa- 
det gik ind paa at kautionere for 30.000 Kr., og saa tog man fat. 
Staten ydede senere et yderligere Tilskud paa 15.000 Kr. og Kom
munen betalte de resterende 25.000 Kr. 1937 udvidedes Haven, saa 
Børnehjemmet nu har en stor Frugt- og Kokkenhave, hvor mange 
af Hjemmels 22 Born faar en gavnlig Beskæftigelse.

Bomchjcmmel.



Asviet i m
Foto Zwkk.

Asylet or on sif Maribos ældste velgorende Instilulionor. Fra tid
ligere Tid oksislorode der ol Velgorenhedsselskab i Maribo, og dette 
fik i Deoembor 180(5 'l'ilhtid fra Juslitsraad Meinoke paa Skovmos 
om lians og andros Hisland til Indretning af el Asyl, der kunde mod
tage Horn fra 2 til 7 Aar hvor Morgen, passe dom, medons Forældrene 
var paa Arbejde, og afleverede dem igen om Aftenen til Forældrene. 
Hornene skulde selv medbringe Mad. Senere udvidedes Opgaven der
hen. at do storre Horn skulde have den første Undervisning i Asylet. 
Det forsle Asyl var i el Par lejede Værelser i Byen. 18.80 toges den 
nuviorendc rummelige Hygning i Hrug.
— Legaterne er som luovnt for alle de gamles Vedkommende over- 

gaael til Forsorgclsesvæsenets Kasse. Af de nyere Legater beregnet 
for Folk udenfor Fattigvæscnel skal her nievnes:
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Gcrrils Inegal af ISSO paa 2000 Kr., hvis Henter uddeles sum Jule- 
Have li l S Inennende Kvinder udenfor l'alligv.-esnet.

Distriktslage Wilhjehns Legat n f ISSI paa 2000 K r., hvis Henter 
uddeles til I tnennende Kvinder udenfor l-’alligva-snel.

Amtsforvalter Meyers Legat a f ISS2 paa 500 Kr., hvis Henter tilfa ld e r 
en :eldre, enligstillet Kvinde.

birkedommer Marchers ./ubilieiiinslognt a f 1000 paa 1000 Kr. til 
værdige trampende i Maribo.

Garver Möge lisens Legal af 1000 paa 1500 Kr. l i l  I a ld re  vierdig 
tnengendc llaandvarksmestre eller deres K lik e r i M aribo.

Garver Mogensens Legal af 1901 paa 1000 Kr. t i l  en addre, værdig 
tnengendc Horgcrmandsdatler i Maribo.

Harber Kleins Legat af 1902 paa 5900 K r. l i l  vand ig  trængende 
Knker efter I laand vierkss vende i Maribo.
Gæstgiver (lansens Legal af 1907 paa 10.000 Kr. (il I vierdig træn

gende borgere eller borgerinder i Maribo.
Kravers Legal af I92G paa 7000 Kr. lil enlige gamle i Maribo, der 

er fyldt 00 Aar.
Ageni C. A. Qvadcs og Hustru Susanne Qvades Mindelegat paa 

50.000 Kr. til vierdige tnengende i Maribo, stiftet 1910 af C. A. Qvades 
Son, Carl Qvadc og Svigerson Carl Thousig og Hustru.
Den gamle Mnribonit Cigai fabrikant C. J. lioffnianii, der dodc 1905, 

efterlod cl Legal |>aa 10,000 Kr. lil ældre .Kglepar i Maribo og cl 
paa 10.000 Kr. lil ubemidlede unge Kvinder i Maribo. Arvingerne 
respekterede denne lians sidste Vilje, skont den ikke var lovformelig 
stadfæstet.

Iljornc at llauganrd-Jorgenscns Gnnrd.
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r.lsi«! ir.i <1*1 Kitnilc Kirkolaarn over Aaen lil Norrrso 1880 90.

Sygeplejen.

SKT. JOIUiKN havde jo  som Helgen Sygeplejen under sig. og del 
forsle, man horer om Sygepleje i Forbindelse med Maribonavnel, 

er »Si. Jorgens Hospital udenfor Maribo«. Naa, delte »udenfor« var 
nu lagcl i videre Forstand, thi Si. Jorgens Hospital laa, hvor nu 
Soholt ligger. Den afsides Beliggenhed var valgt med Hensigt, thi 
som alle St. Jorgens Hospitaler var ogsaa delle et Spedalskheds- 
Hospital, hvor de syge blev holdt afsondret. Der var gerne lil disse 
Hospitaler knyttet store Midler, sk;onkel af fromme Mennesker eller 
undertiden vel ogsaa af mindre fromme, der paa det sidste folie 
Trang til al indynde sig hos de himmelske Magter. St. Jorgens Hospi
tal udenfor Maribo havde i al Fald store Midler, saa store, at del i 
1500-Aarene, da Spedalskheden var stærkt paa Retur herhjemme, blev 
bortgivet af Kongen som cl andet Len paa kortere eller længere Tid. 
1531 gav Frederik I Jorgen Urne Livsbrev paa Hospitalet, men havde 
mærkelig nok glemt, al han forinden havde givet Sofie Pcdersdalter, 
Ebbe Mogensens Eftcrleverskc Livsbrev paa samme Hospital. Han 
maallc derfor tilbagekalde Brevet til Jorgen Urne og nojes med al
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give ham Lofle paa det, naar Sofie Pcdersdaller var dod. eller naar 
han kunde stille hende tilfreds, saa hun vilde afstaa del. Kor begges 
Vedkommende lod Betingelserne paa, at de skulde holde saa mange 
fattige, syge og »snare« Mennesker med Kost og Klæder, som det 
tilliggende Gods kan taale*. 1542 fik Mogens Falster Brev paa Hospi
talet. der nu kaldes »Brcgerup Gaard og Hospital udenfor Maribo«; 
han skulde nyde del med Bondcr og Tjenere og andel ret Tilliggende 
mod at holde saa mange »syge og saare« Mennesker med Under
hold, som der l>or holdes, og ellers bolde Gaarden med god Bygnings. 
Senere fik Mogens Falster ved Mageskifte med Kongen Brcgerup til 
Ejendom. og dermed er den Hospitalshistorie ude.

L.EGERNE havde det forelobig smaa Udsigter med for selve 
, Maribos Vedkommende. Byen mnatlc i lange Tider klare sig med 

en Barlskærcr. hvilket jo oversat paa godt Dansk siger Barber. Bart- 
skærcren var dog el Trin opad fra Manden med Ragekniven, skonl 
det var ganske ulærdc Folk, der som Regel havde vieret Haandlan- 
gerc — »Fellskærersvcndc« som det hed — bos en Regimentskirurg, 
og der havde set, hvorledes de faa Instrumenter skulde haandteres. 
15S5 fik BartskaTcren med det fine Navn Lconhard Frcndtzel von 
Bomberg Tilladelse til indtil videre at blive boende i Maribo og være 
fri for Skal og anden borgerlig Tynge, altsaa et helt Privilegium».
Den forslc Udnævnelse af Landmedieus for Lolland-Falstcr, som 

nævnes i Smaalandske Registre, er fra 1656 og er tildelt »hæderlig 
og højlærd Dr. Jens Nielsen«; men hverken han eller hans nærmeste 
Efterfølgere boede i Marilrø. 1703 fik Dr. Conrad Fiseher Embedet 
som Landmedieus. Han havde Aarcl for slaaet sig ned i Maribo og 
fik nu ogsaa Bevilling til al oprette et Apotek, dog kun for Tilbered
ning af den Medicin, han selv ordinerede. 1705 fik lian tillige Eneret 
paa Salg af Vin og fransk Brændevin i Maribo. I Begyndelsen er del 
nok gaaet sinaat med Apolckcrforrelningcn, men den voksede. 1713 
indgik Apotekerne i Nakskov og Nykohing nemlig med en Klage til 
Kancelliet over, al Fischer gjorde Indgreb i deres Næring og nu vilde 
udvide Apoteket og tage en Svend, hvilket de mente var en Over
skridelse af del Privilegium, han havde faael. Dc tilføjede, al Dr. 
Fischer aldeles ikke behovede denne Apolekcrnæring for al eksistere, 
eftersom han fik 300 Rigsdaler om Aarcl i Lon, ligesom han havde, 
nydt Lon som »Pcstmcdicus« for intet al gore. Brødniddet er altsaa
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ikke til nt misforstå«; men Klagen fik de- iovrigt ingen Fornøjelse 
af. Fischer beholdt Apoteket indtil sin I)od 1725, men stadig kun 
med Hel til at sælge Medicin til egne Patienter. Ved hans I)od sogie 
de andre Apotekere uden Held al forhindre, at der nu oprettedes et 
virkeligt Apotek*, og 19. November 1725 fik Johan Eberhardt Hol
lænder Bevilling paa at drive Apotek i Maribo. Hollænder havde 
samme Aar faael Bevilling som Kirurg for Lolland-Falstcr bande i 
Købstæderne og paa Landet. Han er den forste virkelige Kirurg her
nede; thi ganske vist havde Rudolph Friderick Lullermnn 1712 fanel 
Bevilling til ni nedsætte sig som Kirurg i Nakskov; men med del 
udtrykkelige Forbehold, al han ikke mnalle skade de to andre Bnrl- 
skuTCre og Broksnidere i deres Næring, saa nogen videre anset Kirurg 
har den gode Lulterman nok ikke været. Naa, Hollamdcr havde nok 
heller ikke selv nogen videre Uddannelse al prale med, men han 
havde dog været Fcllskærcr, medens Lutterman kun havde været 
Fellskærersvend og derfor ikke mnalle gaa andre Byers Barlskærerc 
i Næringen. Ogsaa Maribo havde en Bartskærcr ved Siden af Kirurgen. 
Del var Carsten Cronc, i 1713 ansogcr lian, »der i 14 Aar har betjent 
Maribo og Sakskøbing som Barber« om at faa Privilegium som Bar
ber og Fcllskærcr i begge Byer. Han holder ikke Svend og oplyser, 
at han tilfods tilbagelægger Vejen mellem de to Byer; han har god 
Uddannelse, idet han i nogle Aar har tjent som Regiments-Feltskæ- 
rersvend. Stiftamlmandcn giver ham del Lov, al hans Forhold er 
ulastelige og al der ikke har været nogen Klage paa hans Funktion. 
Skonl der bevislig ikke kunde leve en Barber og Fcllskærcr alene 
nf Maribo, fik han dog Afslag med den Motivering, al han ikke 
kunde faa Privilegium pna lo Byer5. Hollænder fik kun Glæde af 
sine Privilegier i lo Aar, og dermed var Foreningen af Liege og A z 
teker i een Person forbi.
19. November 1725 fik Dr. Baltzcr Johan von Buchwnld Bestalling 

som Medicus provincialis med Bopæl i Maribo. Hans Lon var 300 
Rigsdaler, der skulde udredes nf Nakskov med 20 Rigsdaler, Nykø
bing med 18, Maribo og Nysted hver 12, Sakskøbing og Stubbekøbing 
hver 11 og Rodby 8 Rigsdaler. Grevskabet Knulhenborg 10 Rigsdaler, 
Baronierne Wintersborg og Juellingc hver 0 Rigsdaler, 30 Sædegaardc 
hver 2 Rigsdaler, Sliftamlmanden og Amtmanden ligeledes hver 2 
Rigsdaler. Alle Sogncpneslcr, Borgmestre, Byfogder og ligestillede 
Embedsmænd hver I Rigsdaler. Raadma'iid, Rektorer og ligestillede 
hver 4 Mark. For denne Lon skulde »Medicus provincialis eller hans



Kflcrfolgcrc pligtig være der i Lindene (liele Lolland-Falsler) alle 
fnlligc Syge uden videre Betaling al betjene«. Det siger sig selv, al 
del kun kunde blive de fattige syge, som npsogtc Doktoren paa 
hans Bopæl i Maribo, del lier drejede sig om; thi Sygebesøg i Stiftets 
forskellige Hjorncr kunde der naturligvis ikke va»re Tale om, og 
endelig var Frygten for Modtagelsen og Behandlingen saa stor hlandt 
Fattigfolk, at de just ikke rendte den Herre Medieus paa Dorene.
Dr. Buchwald havde iovrigt det frem for mange af sine Kolleger, 

at ban nærede dyb Interesse for sit Fag og gjorde, hvad han kunde 
for al komme Overtroen, Dumheden og Uvidenheden til Livs. Blandt 
andel interesserede han sig for al hihringe .(oldemodrene lidt For
stenelse af deres Gerning. 1738 ansogte han saaledes om at faa bragt 
Liget af cl Kvindemenneske, der skulde henrettes, til sin Bopæl i 
Maribo, hvor ban havde indrettet et Værelse til dels Modtagelse, og 
om, at alle Jordemodrcnc maatlc faa Ordre til at indfinde sig hos 
barn og overvære Analonieringcn, hvorunder han saa vilde soge al 
bibringe dem den nodvendige Oplysning. Ilan fik Tilladelsen, men 
med del alfaderlige Panlæg, al Jordemodrcnc ikke maatlc mode alle 
paa en Gang; men eflcrhaandcn »paa del al Byerne ikke i den Tid 
skulde være uden Jordemødre««. Da der kun var en Jordemoder i 
hver Kobslad, var Paalægcl temmelig ligegyldigt. Samtidig benyttede 
Buchwald Lejligheden til at faa Kirurgerne sat paa Plads, idet han 
fik udvirket en Hcsolution om, al ingen Attest Kirurgien vedkom
mende havde Gyldighed uden lians Paaskrifl.
1739 blev Buchwald udnævnt til Professor i Lægevidenskab ved 

Universitet, og 31. Juli samme Aar fik Dr. Wilhelm Halm Bestalling 
som Medieus provincialis for Lilland-Falslcr med Bopad i Maribo, 
lian beholdt dette Kmbcdc reelt i 17 Aar og formelt i 63 Aar. Den 
24. Februar 1786 fik nemlig Dr. Lorentz Wivcl Bestalling som »adjun- 
gcrcl og succederende Medieus provincials i Lolland-Falsler hos Dr. 
med. Willi. Halm«. — Halm var da 78 og har formentlig ikke kunnet 
holde til de med Kmbcdct forbundne Bcjscr i ubekvemme Vogne paa 
daarligc Veje. Al Wivcl ogsaa har hævet Linningen eller en væsent
lig Del af den fremgaar deraf, al han 1793 fik fri Proces mod Baron 
Knuth angaaende »4 Aars Solarium«7; men formelt vedblev Halm 
at være Landmedicus til sin Dod 13. Februar 1802; han var fodl den 
30. September 1707 og ble\ altsaa 94 Aar.
I Modsætning til Medieus var Kirurgen i lange Tider ikke lonnct 

af del Offentlige. 1743 meddelte Kirurg Backhausen, al han flyttede
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(il Maribo og nnsogte i den Anledning om at fan nogen Lon, men del 
blev afstand. (Senere lykkedes del dog for dem; 1789 oprettedes der 
nemlig to Dislriktskirurginter pnn Lolland, det ene omfattende Hal- 
sled Amt og Nakskov; det andet den ovrige Del nf Lolland. Lnnnen 
var 150 Rigsdaler nnrlig). Mulig luengcr Backhausens I^mnndrngcnde 
sammen med, at ban 17-10 gennem Stiftbefalingsmanden fik Ordrer 
til at indfinde sig i Maribo for at bistna ved de narlige Sessioner, 
som blev boldt lier for hele Indland. Der blev ydet linm fri Bcfor- 
dring og intet mere. Nnar man nu forlangte Kirurgens Nærværelse 
ved Sessionen, skyldtes det — som del hedder i Reskriptet — at man 
havde befundet, at Regimenternes Fellskærerc log mod Skanik og 
Gave af Karlene, som onskede ved Attest al blive erklæret for udyg
tig til Landsoldat«.

APOTEKET fik Kirurgen Eberhardt Hollænder som nævnt Be
villing paa 1725. Efter hans Dod giftede Enken sig med sin Be

styrer Henrik Nicolaus Iloffmann. De var »kommet hinanden for 
nær« og blev gift hjemme i Huset. 1731 fik Iloffmann Bevilling paa 
Apoteket.
Scidelin beklager sig i sin Livserindring over ham og paastaar, al 

Iloffmann sogie at lokke Kunder til sig ved Presenter saa som gode 
»Aquavitlcr, Marsalier og Røgelse«. Doktorenc vidste han ogsaa at faa 
paa sin Side, saa jeg (Scidelin) ikke saa en Recept fra dem0. Apo
teket Ina den Gang foran i Østergade og heslod af H I'ng grundmuret 
Hus til (inden og 13 Fag Bindingsva‘rk i Gaarden til Stalde og Avls
brug. I)ct gik 1700 i Arv til Sonnen Johan Christopher Iloffmann, 
der 1779 fik Bcslalling som Postmester og derefter tillige drev Vogn- 
mnndsnæring med Befordring nf rejsende. Trods denne trestrengede 
Bedrift kunde Iloffmann ikke klare sig. 1789 ansøgte han Kongen om 
en Undcrsloltcl.se, da lian havde 10 Born. Kongen har vel mcnl, al en 
saa enorm Frugtbarhed burde belonnes, thi Iloffmann fik bevilget 
3 Rigsdaler narlig for hvert Barn under 18 Aur">; 11 af Børnene var 
paa det Tidspunkt under denne Alder. Denne Understøttelse forslog 
naturligvis ikke meget, og Hoffmann gjorde Ga*ld, blandt andet laantc 
han 3000 Rigsdaler af Elalsraad Wichfeld paa Engestofte, men del 
viste sig snart, al han end ikke var i Stand til at svare Renterne nf 
dennes store Sum11. Han blev fälligere og fattigere og tog lilsidsl den 
fortvivlede Udvej at forgribe sig paa betroede Midler. Del gik natur
ligvis vis kun til en Tid. I Begyndelsen al 1795 overdrog lian Apo-
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lekel til Sonnen Heinrich Nicolai Hoffmann og beholdt selv Postme- 
stcrcmbcdct. Men kort efter brod del hele sammen om ham. I)cr be
gyndte at indlobc Klager over, at Breve bande med og uden Penge 
forsvandt paa Vejen over Maribo Postkontor. Mistanken rettedes mod 
selve Postmesteren; han blev suspenderet og senere arresteret. Del 
viste sig. at hans Bcsvigclscr og Brevtyverier belob sig til ca. 500 Rigs
daler. Sonnen tilbod at betale, hvis ban maatte faa Poslmcsterem- 
bedet, men blev afvist. Faderen kunde ikke frelses ved at betale for 
ham, da del drejede sig om noget andet (»g værre end en alminde
lig Kassemangel; han blev idoml nogle Anis Tnglhnsstraf, som lian 
afsonede i Mons Tugthus*’-.
Heinrich Hoffmann solgte Apoteket til Johan Ekstratid, der 1810 

solgte det til Hans Andreas Egerod, som forst flyttede Apoteket over 
paa den anden Side i Østergade og 1819 flyttede det hen i en nyop
ført Bygning i Kloslervængel (Vestergade). 1855 blev det ombygget 
og fik sin nuværende Skikkelse*3.

SYGEHUS var forbavsende længe el ukendt Begreb i Provins
byerne. De første Provinssygehuse blev oprettet omkring 1770, 

men Maribo var ikke blandt de forsle. Bven havde haft egne Læger 
og eget Apotek i over 100 Aar, for den fik el Sygehus. Forsle Gang, 
der var Tale om et saadant, var i 1785, da Byen fik Ordre til at 
indrette et »Sygehus« med tre Senge for Arveprins Friderichs Regi
ments Mandskab, »i paakommende Svagheds Tilftvlde« i de tre Uger 
Regimentet skulde have Eksercits ved Maribo. Paa Raadslucsain- 
lingcn blev del besluttet at anvende et ubeboet Hus, som Ejeren 
vilde overlade mod Betaling. Dernæst blev del paalagl Borgerne, 
ligeledes mod Betaling, al levere tre Par Lagner og de nødvendige 
Sengeklæder. Byfogden tilbod straks al nfslaa en »Hoveddyne« og 
Niels Iversen tilbod en Dyne, andre var ogsaa rede til mod Betaling 
al aflevere det daarligste de havde, og saalcdcs fik man da delte 
midlertidige »Sygehus« i Stand**. Senere indrettedes der et militært 
Sygehus i en Udbygning paa Maribo Ladcgaard. 1818 meddeler Avisen, 
al dette »Sygehus« bliver hævet og flyttet til Nysted.
1807 indrettede man el midlertidigt Sygehus i Bispcgaardcn og 

anvendte lier de til de engelske Fanger indkoble Sengeklæder***. Ret 
længe har delle »Sygehus« næppe været i Brug.
Side om Side med disse primitive Sygehuse eksisterede der i
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Maribo el Sindssygchus under Navnet Daarekislen. Dets Iristc 
Historie er kort fortall folgende:
Slutningen af 1700-Aarcnc var jo  den vaagnendc Humanismes Tid. 

Man betragtede ikke mere Sindssyge som et Udslag af onde Aanders 
Besættelse, og man fordomte den gamle Praksis med al mure den 
syge ind i cl Rum som el vildt I)yr, der vel fik skubbet noget Æde 
og Drikke ind, men manglede den simplcstc Renligbed. Teorien var 
allsaa i Orden, men derfra og til Indretning af Anstalter der kunde 
byde de syge menneskelige Kaar, var der el meget langt Skridt. 
Nykøbing Hospital, der havde Forpligtelser overfor fattige fra hele 
Lollnnd-Falstcr, fik allerede 1737 Ordre til at indrette en Daarckisle, 
men den kom aldrig længere end paa Papiret, og i det folgende halve 
Aarhundredc stod man fremdeles hernede ganske randvild overfor 
Udbrud af en for Omgivelserne farlig Sindssyge. Eksempelvis kan 
nævnes, at Sliftamtmandcn i August 17(>S modtog en Skrivelse fra 
Grovsmed Thomas Hansen i Maribo, der bclt igennem havde Ka
rakter af et Nodraab. Smeden skrev, al hans Kone. Sidsel Marie var 
»falden i Vildfarelse og Afsindighed«, saa han ikke havde en rolig 
Time hverken Nat eller Dag: hun truede stadig med at slaa ham 
og deres.4 »uopfodle« Born samt Naboerne ihjel og stikke Ild paa 
Huset. For al passe paa hende maatte han forsomme sit Arbejde og 
kunde derfor ikke bjerge Foden til sig og Familien, saa han nu var 
geraadet i den yderste Armod. Han anraaber derfor Sliftamtmandcn 
om al finde et Sled, hvor den syge kan tages i Forvaring og faa det 
nodtorfligc til Livets Ophold. Stiftamtmanden sender Sagen til Kan
celliet med Bemærkning om, at da der ikke paa Lolland-Falster fin
des nogen Indretning, hvor deslige Mennesker kan anbringes, kunde 
hun maaske sendes til Mons Tugthus««.
Dette og flere lignende Tilfælde bragte omsider Sporgsmaalcl om 

cn Daarckisle for Lolland-Falstcr paa Dagsordenen; men man naaedc 
frem til 1790 for der kom nogen Alvor i Sagen. 30. Oktober delle Aar 
Hk Sliftamtmandcn Ordre fra Kancelliet om snarest at fremsende 
Forslag til Indretning af cn Daarckisle i Maribo. Stiftamlmandcn 
drøftede Sagen med Byfoged Reimer, og Resultatet blev et Forslag 
om al opføre Daarckistcn som cn Tilbygning til Randhuset. Motive
ringen var, al saa kunde Arrestforvareren, der boede paa Raadhuscl, 
føre Opsyn med de syge. Del var dette økonomiske Moment, der 
gjorde Udslaget til Trods for, at Torvet var det nllcruhcldigslc Sted, 
idet rasende sindssyges Skrig herfra kunde hores over den halve
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By. Men del økonomiske Hensyn var del all dominerende i Sliflnml- 
mandens og Byfogdens Overvejelser, og derfor blev del, der var tænkt 
som en human Indretning, i Virkeligheden en Torluranslall. Pla
nerne (il den nye Daarckislc viste nemlig en yderst tarvelig Bindings
værksbygning med 6 smaa Hum, adskilte ved simple Bræddevægge. 
Der var ingen Skorsten paa Huset og følgelig heller ingen Kakkel
ovne i •Værelserne«. Om Sommeren var der ulidelig kvalmt og hedt 
i de smaa Rum, og om Vinteren herskede der en endnu ulideligere 
Kulde. Men Byfoged Reimer og med ham Stiftamtmanden fandt 
Anstalten fuldt svarende til sil Formani, og paa deres Anbefaling 
godkendte Kancelliet Planerne og gav Ordre til, al Arbejdet skulde 
udbydes i Licitation. Kobmand Krøyer. Maribo, gav del billigste T il
bud og fik Arbejdet overdraget for &10 Rigsdaler. Heraf skulde Ny
købing Hospital udrede 100 Rigsdaler, og Resien skulde lignes paa 
Købstæderne og Hartkornet.
Med Hensyn til Daarckislcns Drift bestemtes det, al kun afsindige, 

der var farlige for deres Omgivelser og som det var umuligt al pleje 
hjemme, kunde faa Plads i Anstalten. Var den syge eller de pan- 
rorendc formuende, skulde de betale 26 Rigsdaler om Aaret for Op
holdet, men kunde ved yderligere Betaling opnaa en bedre Forplej
ning. For fattige syge skulde der betales 3 Mark ugentlig, og denne 
Udgift paahvilede det Nykøbing Hospital at bære, ligesom Hospitalet 
skulde præstere de 6 Senge, der var Brug for i Daarekisten samt 
udrede 3 Mark om Ugen i Lon til Oppasseren, der skulde »være en 
haandfast Karl«.
I Sommeren 1792 stod Daarekisten færdig til al modtage sine Pa

tienter. Den forsle var en sindssyg Karl, som Stiflamlmandcn — 
ifolgc hans Indberetning — havde tingel i Pleje hos en Gaardejer 
for 20 Rigsdaler om Aaret; i denne »Pleje« var den syge i »adskillige 
Aar bleven holdt i Lænker«. — Længere var man trods alle humane 
Teorier altsaa ikke kommet. Om de to næste Patienter, der samtidig 
indførtes, hedder det, at den ene, Niels Hansen, er »vanvittig og 
tosset« og vanker frit omkring, fordi hans Frænder, som skulde passe 
ham, lader ham gaa for at blive fri for Udgiften ved al have ham. 
Den tredie var Lorentz Beck fra Nykobing, som var »gal og rasende«.
Samtidig med at Daarekisten blev taget i Brug, blev Prokurator 

Moller Byfoged i Maribo efter Reimer, og den nye Byfoged var i 
højeste Grad utilfreds med Daarekisten, som han fandt ganske uegnet 
til Formaalet. Han kritiserede den skarpt under sine Forhandlinger
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med Stiflnm linandcn og blev ikke træl a f at kræve Forbedringer ind
fort. T il sidst blev Amtmanden fortrædelig og indbcrcttcdc gnaven 
til Kancelliet, a l den nve Byfoged ikke var a f samme Mening som 
den forrige med Hensyn til Daarckistcn , »jeg er idelig overhængt 
af ham« med Besværinger over, at den ikke er god nok, med Planer 
til dens Forbedring, eller Krav om, at den skal nedrives og flyttes hen 
til Xykohing Hospital. Stiflam tim indcn maa derfor udbede sig Kan
celliets Ordre. Han lilfo jer, al Byfogdens Utilfredshed vel kommer af, 
al han »gratis hermed skal have el stort Bryderi«.
Imidlertid har den ene a f de sindssyge, Lorentz Beck, gjort Forsog 

paa at bryde ud og »har spoleret det lille  Vindu« i sit Rum, hvorfor 
By fogden faar Ordre til at forsyne Vinduerne i 3 af Kamrene med 
Jernstivnger, og anbringe de mest urolige Patienter her.
1793 ansoger Peder Henriksen, Biands, om at faa sin Hustru anbragt 

i Daarckistcn paa del O ffentliges Bekostning. Han skriver i sin 
Ansøgning, at han paa Grund a f Konens Sygdom har maattet forlade 
sin Fæstegaard og le je  sig en Bolig i Biands, hvor han i 3 Aar har 
Vieret nodt til at holde sin Kone indespærret i el Kammer. Kancelliet 
resolverer, at da han altsaa kan  have Konen hjemme, maa hun ikke 
komme i Daarckistcn, men han kan til hendes Underhold faa tilkendt 
de tre Mark om Ugen, der ellers skal betales for hende i Daarckistcn. 
For den syge var denne Udgang a f Sagen sikkert den bedste. Og da 
det blev bekendt, a l der paa denne Maade var Penge at tjene, meldte 
der sig straks et Par Ansogerc. Den ene var Moderen til Lorentz Reck, 
og den anden var Niels Hansens Broder, som saakengc der ikke blev 
betalt for ham, lod ham rende, hvorhen han vilde, medens han nu, 
da der kunde faas 3 Mark om Ugen for ham, var fyldt af Medlidenhed 
med Broderens haarde Kaar i D aarckistcn og gerne vilde give ham 
en bedre og ka*rligcrc P le je  h jemme. Byfoged Moller anbefalede 
varmt de lo Andragender. Han skriver, at Forholdene i Daarckistcn 
er uheldige for de syge. Deres Forp le jn ing  for de 3 Mark ugentlig 
er givet Oppasseren i Entreprise, og skont de 3 Mark er en maadelig 
Betaling for fuld Forp lejn ing, bliver Resultatet endnu sletterc, fordi 
Oppasseren, som selv er en fattig Mand, skal tjene paa del. Tilmed 
bor han et Stykke fra Daarckistcn , idel Vægteren, der bor paa Raad- 
huscl, er en ældre, svagelig Mand, der ikke egner sig til Oppasser
gerningen. Der er for Tiden kun de to Patienter i Daarckistcn, saa 
man kunde helt spare Oppasserlonnen, hvis de kom hjem til Fami
lien. Kancelliet bevilger saa begge Andragender, men overdrag«
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Stirtnmtmnndcn al undersøge, om de syge kan komme under betryg
gende Forhold i de Hjem, hvor man har andraget om al faa dem. 
Denne Undersøgelse gav et saadanl Resultat, al de syge maallc blive 
i Daarekisten.
Som Svar pua Ryfoged Mollers Besværinger over Huset beordrer 

Kancelliet en Synsforretning afholdt, og Resultatet af denne blev, at 
de mest nodtorflige Forbedringer forclogcs. Men Byfoged Moller var 
stadig ikke tilfreds. Aaret efter klagede ban igen over Dnarckistcns 
slette Forfatning. Han oplyser i sit Klageskrift, al Skillerummene 
mellem de sindssyges Kamre er lavet af Fyrretræsbrædder, og de er 
nu saa medtagne, al der er Fare for, al de afsindige kan bryde ud, 
hvorfor han indstiller, at Skillerummene fornyes og laves af Ege- 
planker. Et medfølgende Overslag opgor Bekostningen herved til 48 
Rigsdaler og 8 Skilling. Dette bevilges, og da der ved Licitationen 
ikke indkommer et eneste Tilbud, overdrages Arbejdet til Tømrer
mester Hans Larsen, som bar forfattet Overslaget.
1795 blev — efter lange Forhandlinger og megen Prutten — Kon- 

sumptionskontrollor Riegcls ansat som tilsynsførende ved Daarc- 
kisten. Han skulde fore Regnskabet, forestaa Ind- og Udbetalinger 
og sidst, men ikke mindst have Tilsyn med Oppasseren og paasc, 
al »de vanvittige nyder god og forsvarlig Fode, Pleje og Opvartning«. 
Han skal derfor have 8 Rigsdaler i aarlig Løn uden Hensyn til om 
der er faa eller mange eller slet ingen syge i Daarekisten. Del til
føjes i Reskriptet, al hverken Byfogden eller de fattiges Forstander 
har været at formaa til at overlage denne Bestilling.
Kontrollør Riegels overtager nu ikke alene Byfogdens Arbejde ved 

Daarekisten, men ogsaa hans Rolle som den evig klagende over de 
stadig daarlige Forhold. Kort efter sin Ansættelse sender han Kan
celliet Forslag om enten al flytte Anstalten cl andet Sted hen eller 
foretage gennemgribende Forbedringer. Amtmanden, der faar Sogen 
til Erklæring, indrømmer, al Beliggenheden midt paa Torvet er uhel
dig, og at Riegels Krav om bedre Forhold for de syge ikke uden 
videre kan forkastes; thi det Rum, de har, er lille, hedt om Sommeren 
og meget koldt om Vinteren fordi der mangler Kakkelovn. Jeg vil 
ogsaa tro, slutter Amtmanden, al 3 Mark om Ugen til Kosten er knapt, 
særlig naar der er fan Patienter; thi den Slags Mennesker er jo  graa- 
dige; vidste man blot, hvorfra Udgifterne skulde dækkes, kunde meget 
nok onskes bedre for disse ulykkelige. — Kancelliet lader det blive 
ved de fromme Ønsker.
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16. Ju li 1799 klager 11 ¡egcis paany over de usle Forhold for Patien
terne i Daarckistcn. Han heder om nve Tæpper og Madralscr, da de 
gamle er rene Laser og ikke i den tilstundende Vinter kan give nogen 
Varme. Han klager bittert over, at de vanvittige i Sygdomstilfælde 
aldrig  har faael hverken La'gct ilsyn eller Medicin. — Der anskaffes 
saa nogle Ta*pper og der anordnes Lægetilsyn og Medicin i Sygdoms
tilfælde.
De idelige Klager faar omsider Kancelliet til a l udbede sig Betænk

ninger om Daarckistcn fra Byfogden og Sogncpneslcn i Maribo og 
fra Direktionen for Nykøbing Hospital. Sognepræsten og Byfogden 
gentager de gamle Klager: Beliggenheden er uheldig; de vanvittige, 
der som oftest har faa eller ingen Klæder, er ved al forgaa af Kulde 
om Vinteren, og Kostpengene er for sman og hor sættes op fra 6 til 
10 Skilling daglig. — Belamkningen fra Hospitalet hrvdcr ogsaa Staven 
ever Daarckistcn og anbefaler, al den nedlægges, og at de sindssyge 
i Stedet udbydes i P le je  hos Husmænd og lignende. Direktionens 
Opfattelse, af hvad her udkræves, vidner ju s t ikke om Blodsodenhed. 
Del der hos en saadan Husmand bchoves er, siger den, et lidet Kam
mer, der kan laves a f »1 eller l 1/« Tylvt Brædder, saa der netop kan 
slaa en Seng, et lille Bord og en Stol, en I)or til Ind- og Udgang er 
fornoden, til Benligheds Besørgelse, sam l cn Skodde, hvorigennem 
Mad og Drikke kan rækkes«. Naar den syge, hedder det videre, er i 
nogenlunde godt Lune, kan han sidde hos Fam ilien  og faa lidt Varme 
om Vinteren, og den venlige Omgang han da nyder, kan hjælpe ham 
til igen at bekomme sin Fornuft, hvilket man har Eksempler paa; 
men, slutter Direktionen, man har aldrig  hort at nogen i Daarckistcn 
er vordet helbredet17.
Del mangler i de følgende Aar ikke paa Skrivelser frem og tilbage 

vedrørende Daarckistcn; nogen større Forandring i Forholdene sker 
dog ikke. Kun soger Øvrigheden nu saa vidt muligt al tinge de syge 
i privat Pleje, og der er derfor sjæ ldent mere end 1 a 2 vanvittige 
i Daarckistcn. 22. April 1812 noterer den lokale Avis: »Siden Niels 
Langelænders Død har vi nu ingen vanvittige i den kolde Daarckiste 
her«. — Der er vist heller ikke kommet flere. Ved Raadhusets Om
bygning i 1818 forsvandt Daarckistcn , og Maribo slap a f med denne 
Skændsel, som Borgerne hverken havde Ansvar for eller Lod og 
Del i.
— Efter at man længe havde droflct Nødvendigheden af al faa cl 

Sygehus i Maribo, nedsatte man en Komité til at overveje Sporgs-
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maalcl. Den kom til det Resultat, at det var rimeligt, om Sygehuset 
i Nakskov — som hele Amtet betalte til, men som kun brugtes af 
Nakskov Ry og Norre- og Sonder-Herred — blev fly Hel til Maribo. 
Dette Korslag blev dog straks aflivet ved Oplysningen om, at delle 
Sygehus ejedes alene af Halslcd Amt. Komitéen sluttede saa sil 
Arbejde med at udtale, at Planen om at bygge Sygehuse i Maribo 
og Nvkobing burde fremmes.
1846 er man endelig nanet til Enighed om, at Amtet opforer et nyt 

Sygehus i Maribo. Den gamle Skole med tilborendc Kntekclbolig 
blev nedrevet og Sygehuset op
fort paa Grunden, altsaa paa 
den gamle Latinskoles Plads.
Overslaget lod paa .‘1000 Rigs
daler, men Huset kom med In
ventar til at koste 3600 Rigs
daler. Del bestod af en grund
muret Hovedbygning med fem 
Sygevierclser, hver til to Senge, 
et Badevjorclsc og Lejlighed 
til Økonomen (Stue, Sovekam
mer, Kokken og Spisekam
mer), endvidere el Udhus af 
Bindingsværk indeholdende en Ligstue, »tvende Lokumer« og el 
Brænderum. Bager Petersen blev ansat som Økonom med en Lon 
af 28 Skilling daglig pr. Patient for fuld Forplejning og Opvartning. 
1818 ansogcr Kommunalbestyrelsen Aintsraadct om at bevilge 233 
Rigsdaler til Indretning af lo Gavlværclscr paa Sygehuset til Epi
demiafdeling. Amtet svarer, at del finder en saadan Indretning heldig, 
men ikke kan bevilge noget dertil. Byen lader dog ikke Sagen falde, 
og 1849 gaar Aintsraadct med til at betale Halvdelen af den nød
vendige Sum. 1851 andrager Økonomen Kommunalbestyrelsen om 
at faa nogen Lon. Det afslaas, men han kommer igen med et An
dragende om al faa 50 Rigsdaler om Aarel. Da Amtsraadel lover at 
betale Halvdelen, bliver Lonandragendet denne Gang bevilget18.
Naar undtages en Udvidelse i Form af to Kviste gjorde dette be

skedne Sygehus Fyldest indtil 1895, da man opforte et nyt Sygehus 
og Epidemisygchus; det første med 24, det andet med 12 Senge. 
Bekostningen var 101,000 Kr., hvoraf Amtet udredte de tic Fjerde
dele og Byen den ene.

Del gamle Sygehus.
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Nckonvnlc.soont hjemmet.
Koto Rogtii Zwick.

Indlil 1913 besorgede en af Byens Læger Sygehustjencstcn, men 
nævnle Aar blev Sundhedsstyrelsens lid ligere Formand, Dr. med. 
Muus. ansal som Sygehuslæge. Siden er Sygehusel genlagnc Gange 
udvidel. 1937 blev del renl medicinsk Sygehus for hele Amlct med 
Dr. med. Voigl-Moller som Overlæge, og der arbejdes nu med Planer 
om slorc Udvidelser.
1916 opforlc de samvirkende lo lland-falsterskc Sygekasser med 

Slolle fra Slat, Aml og Kommune cl R ekonvalescen th jem  med Plads 
lil 22 Patienter. Byggesummen var 39.000 Kr., men der er senere 
foretage! nogle Udvidelser bl. a. af Dagligsluen.
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Den private Healskole.
Koto Kjgn* Zwitk.

I M id t r n  d e n  jr ld \ t e ,  t i t  v e n t t r e  d e n  n * M * l d i t e  o g  t i l  h o j i t  d e n  y n g i t e .
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Undervisningen.

LATINSKOLEN var el Barn af Klostret. og man skal langt tilbage 
t i dets katolske Tid for at finde dens Oprindelse og dermed 

den spæde Kim, hvoraf Maribo Skolevæsen udviklede sig. Spa*d og 
kummerlig var Væksten gennem adskillige Sekler, inden den i forrige 
Aarhundrcdc for Alvor tog Kart. De vderst sparsomme Kilder fra 
Middelalderen bar intet al fortælle os om Skolen. Vi ved kun, at 
der til Klostret var knyttet en Latinskole, hvor unge Mennesker kunde 
forberedes til Munke- og Præstegerningen, men om denne Under
visning foregik i et Lokale i Klostergaarden eller i en særlig Skole
bygning ved vi ikke. Men efter Reformationen havde man i al Kald 
en særlig Latinskole i Korlsætlclsc af Munkeundervisningen. Latin
skolen laa paa Klostrets Enemærker ved Indkorslen fra Brodrcgade, 
hvor del gamle Sygehus nu ligger. Del adelige Jomfrukloster tog 
Skolen i Arv fra Birgittincrkloslrct og ydede Slotte til de fattige 
Elevers Underhold. Da Jomfruklostret i 1021 blev ophævet og Byen 
overtog de tre indre Marker i Koi paglning, gik Klostrets Korpligtclsc 
angaaende Skoleeleverne over paa Byen, saaledes, al den narlig
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skulde udrede ICO Slellcdaler (il Underhold for 10 fattige Disciple 
i Latinskolen. Selve Skolen blev underlagt Kirken, som Byen nu 
skulde overtage og vedligeholde, men som havde sin særlige Styrelse 
og sit særlige Regnskab. I Kirkeregnskabet finder man da ogsaa 
jævnlig Udgiftsposter til Latinskolens sikkert saarc nodlorfligc Ved
ligeholdelse. Tallet paa de fattige lvlcvcr er 1G40 stadig 10; thi dette 
Aar bcla*nkcr Borgmesterenken Margrette Albrclsdaltcr Skolen og 
de fattige med et Legat, og af dets Renter skal der aarlig gives 20 
Slellcdaler til de fattige Skolehorn, 2 Slcttcdalcr til hver'.
Skolen havde to Klasser eller Lektier, som de kaldtes, og to Lærere, 

en Rektor og en »Horer-«, der begge boede paa Skolen. Rektoren 
havde en lille Lejlighed, Horcrcn kun et Kammer. Del var altsam
men saare beskedent. Rektor og Horer var som Regel maadelige 
Teologer, der gennem en Aarrækkes Slid i det fattige Skoleembede 
soglc at gore sig fortjent til Præstekald. Ifolgc Frederik Ils For
ordning af 1578 skulde Rektor og Horer have deres Kost frit hos 
Borgerskabet. Del skele paa den Maade, at de ligefrem gik paa Om
gang hos de bedre stillede Borgere, saa og saa mange Spisedage hos 
hver efter vedkommendes Formue og Lejlighed. Del var jo  ikke 
nogen sierlig behagelig Form, og del skete, at en Rektor giftede sig 
og fik Raad til al undvære denne ubehagelige Bespisning. Naar der 
saa kom en ny Rektor, der krævede sin Ret til Kosten, nægtede 
Borgerskabet at yde den under Paaskud af, al den var bortfaldet. 
Det var f. ICks. Tilfældet 1(179, da Rektor Jorgen Badsc fik Lands- 
tingsdom for sin Ret til Kosten. 1728 var del galt igen, og Borger
skabet blev atter af Amtmanden lilholdl sin Pligt til at vdc Rektor 
Kosten eller som i andre Byer 1 Mark ugentlig i Kostpenges. Rektor 
Lorentz Heiekc, der havde giftet sig og var flyttet fra Skolen til sit 
eget Hus i Byen, vilde gerne have Pengene i Stedet for Kostomgangen, 
og Borgerskabet benyttede sig af denne Omstændighed og fik gennem 
Overenskomst med Rektor presset Kostgodtgorelsen ned til 3 Mark 
om Ugen. Samme Rektor Heiekc havde som nævnt giftet sig, det var 
med en Fnkc, der sad med Ret til at drive Herberg og allsaa var 
forfaren i den hojt vurderede Kunst al lave Mad. Hvis hun nu kunde 
faa Lov at beholde Herbergrclten, havde Rektors Mave altsaa de 
bedste Udsigter, den nogensinde havde dromt om. Amtmanden var 
dog haardhjertet nok til at afslaa Andragendet med den Motivering, 
at del ikke passede sig en Rektor at drive Herberg. Rektor har sikkert 
fundet, at del var mere passende al spise Konens Mad i Herberget
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end nt rende paa Omgang hos Horgerne, der naturligvis skulde have 
deres larveligsle Mad netop de Dage, lian kom.
Horcrcn vedblev al gaa paa Kosloingang indtil 17.%. Horcemhedcl 

var da slaaet sammen med Klokkcremhedet, og Klokkeren havde fra 
gammel Tid Ret lil hver Jul al lade ombære en Kurv hos Horgerne 
til Indsamling af Fndevarcr. Mellem Klokker og Horer I*. C. Rolli 
og borgerskabet blev der 17% indgaaet en hojlidelig Overenskomst 
paa stemplet Papir om, at Horeren frasagde sig Helten lil Kosten 
samt Klokkcrreltcn til Ombæring af Julekurvcn mod at han fik Ret 
lil Offer ved de 3 Hojlidcr saml ved bryllup. Harnedaab og barsels- 
koners Kirkegang. Det understregedes gentagne Gange i Overens
komsten, al Retten til Kost og Kurv derved er erstattet med Offer, 
saa ingen senere kan rejse Tvivl om Offerets Oprindelse og komme 
med Krav om Kosten3. Man vilde sikre sig mod Gentagelse af Fortids- 
Inciter. Det blev ikke Klokker-Horeren, men borgerskabet, der senere 
fik Lejlighed til at fortryde.
Den store Elendighed, Svenskekrigen kaldte ned over byen, ramte 

naturligvis ogsaa Skolen. I en Indberetning fra denne Tid skriver 
Skolemesteren, at de 20 Slellcdaler til 10 Disciple, som afloste Kosten 
til 10 i Klostrets Velmagt, ikke kan bekommes, skont Jorden, hvoraf 
Pengene skulde svares, bruges af borgerne; men det er vel deres 
Forarmelse, som er Skyld heri, idet de i Stedet for rede Penge til
byder Ting, som Hornene ikke kan have Nytte af. Han mener, at 
kun de Borgere, der kan betale med Penge, burde have Jorderne 
i Brug. Videre oplyses, at der i Skolemesterens Lektie er 11 Born, 
i Horcrcns 8 og i Klokkerens (de fattige born udenfor Latinskolen) 
6. Skolemesterens Lon er 25 Sictlcdaler (a 1 Mark), 25 Lies Ved, 
5V* Pund Byg (ca. 22 Td.). Naar »Fattig«-blokkcn aabnes, faar han 
3 Sictlcdaler og skal til Gengæld lade nogle Disciple synge over 
Hospitalets fattige Folk, naar de begraves. Videre faar ban hver 
Paaskc og Mikkelsdag 3 Skilling af hver Familie i byen, af Kncfolk 
kun det halve. Horerens Lon er 8 Pund Korn, Klokkerens 2 Pund 
Kom4.
Skolens Regnskab for 1718—19 viser en Indtægt paa 120 Rigsdaler. 

Som Udgifter opfores; Fire Disciple i 1. Klasse fik hver henholdsvis 
13, 12, 10 og 5 Rigsdaler. Syv Disciple i 2. Klasse henholdsvis 9, 62/3, 
G*/3 og 6 Rigsdaler. I 3. Klasse var der 8 Disciple, hvoraf den ene 
fik 3 Rigsdaler, de andre hver 1 Rigsdaler 4 Mark. Af Discant- (Sang- 
og Musik-) Penge og Ligpengc fik 16 Disciple tilsammen 2 Rigs-
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dnlcr 4 Mark og 14 Skilling, medens Kantorer (formentlig Rektor og 
Horer) fik 10 Rigsdaler og 4 Mark. Til Inslumcntcrncs Vedligeholdelse 
var anvendt 2 Rigsdaler 4 Skilling. 1723—24 blev der i Discant- og 
Ligpengc fordelt 2 Rigsdaler I Mark 13'/t Skilling til II Disciple. 
1737 skete Fordelingen af Discant- og Lig-Penge saaledes, at Rektor 
fik Halvdelen, Horeren en Trediedel og Disciplene Restens.
Disciplene var Byens Sangkor og Musikkorps. Foruden Bcsorgclscn 

af Korsangen i Kirken, »opvartede de med Musik« ved Bryllupper 
og andre festlige Lejligheder; men mest ovedc de deres Kunst ved 
Begravelser. Ved de line oplraadle hele Skolen i sorte Kapper (for 
at skjule de fattige lvlieder). De sang foran Ligtoget og ved Graven, 
medens alle Kirkens Klokker ringede; ved de mindre fornemme 
Begravelser oplraadle den halve Skole og ved Hospitalslcmmcrs Lig
færd kun nogle faa. Kirkens Regnskaber viser mange Eksempler her- 
paa. De sorte Kapper fik Disciplene naturligvis leveret, en Regn
skabspost fra 1637 lydende paa 108 Alen Vadmel a en Mark til fattige 
Skolebarns staar formentlig i Forbindelse hermed.
Baade Lærere og Disciple var bundfatlige, og Skolens Tilstand 

svarede noje hertil. Daarlig holdt var den ude, og helt arm var den 
inde. Inventarlisten for 1680 ser saaledes ud: En stor Jernkakkelovn, 
tre gamle Stole (Bænke), en stor, sort Tavle, en mindre ditto. Paa 
Skolemesters Kammer: Nogle Instrumenter og Bogcr saml Seng og 
Bord, paa Horerens Kammer ligeledes Seng og Bord*. 1680 uddeltes 
der i »Stipendier« (Understøttelse til Livsophold) 180 Slcldalcr til 
25 Disciple. I Aarene 1707 til 14 uddeltes der kun Stipendier til de 
to overstc Klasser. Del staar formentlig i Forbindelse med følgende 
Protokollilforsel dateret den 5. August 1702: I nogle Aar er en Del 
vanartede Born løbet fra Skolen, saa snart Sti])endicrnc er uddelt. 
Biskop Kingo har derfor resolveret: »Da Skolens Renificia til en Del 
udygtige og forsømmelige Disciple er uddelt, maa saadanl herefter 
ej passere og vil komme paa Rektors Ansvar«. 49 Rigsdaler 2 Mark 
13 Skilling er derefter tilbageholdt af Rektor til videre Ordre fra 
hojgunslige Øvrighed8.
Naar Kaarene var saa usle, maatte Undervisningen uundgaaclig 

komme ind under samme Kategori. Hovedfagene var Religion, Latin, 
Skrivning og Regning, og saa nogle tilfældige Brokker af andre 
»Videnskaber« efter Rektors Indstilling og Evner. Som lærde Skoler 
var disse Latinskoler i Smaakobstæderne efterhaanden endt i det rent 
parodiske, og ved Skolereformen under Christian VI blev de fleste

85



ni dom nedlagt. Kor Lolland-Falsters Vedkommende blev Latin- 
skolcrnc i Maribo, Rodby, Sakskøbing, Nysted og Stubbekobing op
hævet ved Reskriptet af 4. Marts 1740. Der skete ikke stor Skade 
derved. Vn*rre var det, at en Del af disse Skolers Indtægter benlag
des til dc bevarede Latinskoler i Nakskov «»g Nykøbing. Kor Maribos 
Vedkommende bestemtes del, at Latinskolens Bygning skolde over
lades Skoleholderen i den danske Skole til Beboelse og Skolebold. 
Sknleholdcren skulde tillige have Degnekaldet med Offer og Acci
denser og all, hvad Lererne i den latinske Skole hidtil havde nydt 
af Byen og Kirken. De fattige Skolebarn skulde have Benten af dc 
private Legater (»g den Del af Ligpengene, som hidtil var tilfaldet 
Latinskolens Disciple. Naturligvis skulde de til Gengæld overtage 
Litinskolcdisciplcncs Pligt til at synge i Koret ved Gudstjenesterne 
og synge ved Ligbeg.engelscr. T il Lererne i Nakskov Latinskole 
skulde overfnres Mariboskolens hidtidige Indkrgler fra Amtsluen, 
ialt 51 Rigsdaler samt de .‘18 Rd.. der var Maribos Part af Degne- 
Pensionligningen paa Amtets Bonder. T il Disciplene i Nakskov skulde 
overfores dc 100 Rd. og 4 Mark, der fra Maribo-Kloster-Gods var 
ydet Disciplene i Maribo Latinskole i Stedet for Kosten.
Ved Latinskolens Opha*velsc blev Rektor Ileicke afskediget med 

Pension; den var ikke imponerende, kun 80 Rigsdaler om Aaret. 
1743 klager han bitterlig over, at ban efter 17 Aars Arbejde i Skolen 
nu sidder med en Pension, hvoraf ban umulig kan leve. Han soger 
derfor om at faa 20 Rigsdaler om Aaret fra Nakskov Skole, der har 
faacl saa meget fra Maribo; men hans Andragende bliver afvist«.

DANSKSKOLISN var altsaa nu Byens eneste Skole. Horer Roth 
var tillige Klokker og Degn, og da Degnen ifolge del kgl. 

Reskript tillige skulde v;ere Skoleholder ved den danske Skole, fik 
Roth, der forovrigl var Son af Byens Sognepravst, ogsaa delle ISmhcdc. 
Den hidtilværende danske Skoleholder i Maribo blev saaledcs over
flødig, men da Skoleholderembedet i Rodby samtidig var ledigt, blev 
han overflyttet dertil.
Roth havde altsaa tre ISmbeder. Ved Overenskomsten med Bor

gerskabet i 1735 havde han jo  faacl Ret til Offer som Horer, nu 
krævede han tillige Offer som Skoleholder, samt 3 Mark om Ugen i 
Kostgodlgorclsc, ligesom Rektor havde haft. Borgerskabet lod Sagen 
gaa til Stiftamtmand og Biskop, der afgav en Resolution, som afviste 
Kordegnens Krav om dobbelt Offer, men tillagde ham del Offer,
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Rektor havde haft, de Ligpengc, der tidligere var tilfaldet Rektor, 
saml dennes Kostpenge, der var ansat til 2G Rigsdaler om Aarct, lig 
med .1 Mark om Ugen.
Kn Indberetning, Byfoged Siersled paa Borgerskabets Vegne sendte 

Sliftamtmanden til Frkkoring og Resolution, giver el Par ret karak
teristiske Oplysninger om Undervisningen. Han skriver, at to Isærere 
kan ikke leve i Byen, men Roth og hans Kfterfolgere i Kordegne- 
embedet bor va*re pligtig til al »bolde dem en dygtig Karl, som tillige 
kan informere i Regning og Skrivning, naar ban (Kordegnen) ikke 
selv enten vil eller kan, mod sanlvanlige Skolepenge, som haver 
Vieret: For de, der kerte al bese 2 Skilling, naar de samtidig kerte 
at skrive. I Skilling, og naar de tillige grundig og med Flid i deres 
Kristendom undervises, G Skilling ugentlig, og desuden af hvert 
Barn narlig 12 Skilling I Idebrandspenge«. — Da Byfogden udtrykke
lig anforer, al sundan har  det været, man delte vel opfattes snalcdcs, 
al Ibererne ved Latinskolen bar haft denne Fkslraforljcneslc ved al 
undervise Burgerhorn, der ikke gik i Latinskolen, og som man 
onskede bedre undervist end Tilficldct kunde blive i del Monstrum 
af en Danskskole, der var og skulde va*re i Byen foruden Latinskolen.
Amtmanden og Biskoppen svarer hertil, at de ikke bar noget mod, 

at Kordegnen bliver ene Skoleholdcr i Byen. hvis ban »alene kan 
overkomme forsvarligen at undervise all Byens Ungdom bande i 
deres Saligheds Kundskab saml Regning og Skrivning«, men »ban 
er pligtig til at undervise alle fattige Born uden Betaling«; de, der 
kan betale, giver nok Skoleholderen en billig Bclonning; herom man 
Provsten og Byfogden se at opnaa Fnighcd mellem Kordegnen og 
Borgerskabet, snalcdcs, al »Kordegnen kan for sig og sine mange 
Born have nodlorftig og skikkelig Subsistance«. Denne »Fnighcd« 
blev ogsan opnaact, men Resultatet nf Undervisningen var Borgerne 
bojsi utilfreds med. og det varede ikke længe, for man begyndte 
Arbejdet for al faa oprettet en »Borgerskole«, om man tor bruge 
saa flot el Ord om det beskedne Mani, der lilslnvbtcs.
Poul Roth antog en »Karl« til Skoleholder, men dennes Undervis

ning var man langtfra tilfreds med. Nu og da slog nogle Borgere med 
skolesøgende Born sig sammen og fik en eller anden halvstuderet 
ung Mand til al undervise Bornenc i el lejet Værelse; men Veder
laget, der blev ydet, var saa lille, al del var vanskeligt al bolde en 
Mand ret længe i Stillingen. Amtmanden vilde ikke give sin Tilladelse 
til, al Udgifterne til denne private Skoleholdcr blev paalignet Bor-
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gcrskabcl; men 1715 havde man dog opnaact, al Bvcn hclaltc 6 
Rigsdaler om Aarel i Leje af del Værelse i et privat Hus, man brugte 
til Skolelokale. 1747 drøfter man i cl Mode paa Rand buset cl Forslag 
om al kobe Christen Tømmermands Hus til Skolehus, men Forslaget 
vandt ikke Bifald blandt de forsamlede Borgere, fordi man »ikke 
fandt Huset dertil belejligt«. Næste Aar er der igen Mode om Skole
sagen. Man havde i nogen Tid vieret uden Skoleholder, og Privat
skolen havde derfor hvilet. Nu forclaa der Forslag fra Kapellanen 
Peter Werløe om al antage Daniel Larsen som dansk Skoleholder. 
Den tilstedeværende Del af Borgerskabet gik ind paa som Prøve at 
sende deres Born til ham og betalte ham derfor; men da del ikke 
var at vente, at han straks vilde faa mange Born, vilde man foreløbig 
sogc al leje ham et lidet Værelse paa »Byens Bekostning«. Byfogden 
lod det derved forblive til nærmere Afhandling, hedder det, d. v. s. 
Afgørelsen blev udskudt. 1749 er der igen Mode paa Raadhuset om 
en Skoleholder — »som der er stor Mangel paa, mere i denne By 
end andre Steder« — og el Skolehus. De forsamlede Borgere blev 
spurgt, om de vilde gorc Sammenskud til Kobel af et Skolehus og 
om de vilde sikre den eventuelle Skoleholder bestemte Indtægter. 
Herpaa svarede de tilstedeværende Fædre alle Ja . Nogle Maaneder 
efter holdt man igen Mode om Sagen, og her overlodcs det »de G 
Mænd« at ordne Skolesporgsinaalct inden Mikkelsdag. Det gjorde 
de ogsaa. De opnaaede en Resolution fra Stiftamtmanden, der frilog 
Skoleholder Rolh fra at undervise andre end de fattiges Bom og 
paalagde Borgerne al lade deres Born sogc den nye Skolcholdcr. 
Denne skulde af Bykassen have G Rigsdaler og 4 Mark aarlig til 
Husleje, men ellers skulde Borgerne selv lønne ham, og det skulde 
ske ved frivillige Bidrag. Ulidelig tillodes det, a l man til Skolehus 
koble et Hus paa Torvet — ved ostre Side af Indkørslen til Kapellan- 
gaarden — og betalte det med 200 Rigsdaler af de fattiges Penge 
mod bchorig Forskrivning og Rente. All delle blev hurtig bragt i 
Orden, og ved Udgangen af 1749 stod Maribo saaledes med sin første 
»Borgerskole«, og den gamle Lalinskolc var dermed degraderet til 
Faltigskolc.
Det kan ikke forsvares al bruge Udtrykket »Borgerskole« uden 

samtidig al fastslaa, at baade Navnet og Begrebet Borgerskole ligger 
langt over det, man tilstræbte og opnaaede ved Skoleordningen af 
1749. Skolehuset var el lille, saarc beskedent Hus, og Læreren, der 
benævnedes »den danske Skolcholdcr« var, hedder del i Landfiskal
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Knudscns Indberetning til Amtmanden, »en skikkelig, studeret ung 
Mand, der vel (godt) kan regne og skrive, saa Borgerskabet er vel 
tilfreds med ham«.
l'dover Huslejen, der blev betalt af Bvkassen. skulde Borgerne 

som meddelt selv lonne Skolebolderen gennem frivillige Bidrag, 
forsaavidl den Betaling, der ydes for hver Kiev, ikke var tilstræk
kelig til Skoleholderens nodtorftige Udkomme. Men allerede 1751 gor 
man Forsøg paa al smoge denne frivillige Forpligtelse af sig. Revi
sionsborgerne anker nemlig i deres Betamkning over delte Aars 
Regnskab bl. a. over, at der af Byskatlen er udredel IB Bigsdaler til 
Skolcbolderlon og 10 Rigsdaler til Forrentning af Skolehusets Købe
sum. Amtmanden gentager da sin tidligere Resolution om. at kun de 
G Rigsdaler og 4 Mark til Husleje maa udredes al Bvskalten, medens 
alle andre Udgifter til Skolen skal indkomme ved frivillige Bidrag 
fra Borgerne. Byfogden faar Ordre til at indkalde Borgerne til Rand
sluesamling og faa Rede paa, hvor meget hver vil give, idet de jo  
bar forpligtet sig til at yde disse frivillige Bidrag.
Bel kneb aabenbnrt med al faa denne frivillige Skoleskal fastlagt. 

Ved en Randsluesamling 1753 blev der f. Kks. kun tegnet G Rigsdaler 
i aarligl Bidrag fordelt paa 19 Borgere.
17G0gav Amtmanden Tilladelse til, at Udgifterne til Skolen, udover 

det Elevernes Skolepenge indbragte, maatte fremskaffes gennem 
særlig Ligning, men saaledes at enhver, der gjorde Indsigelse mod 
denne Skoleskat, skulde være fritaget for al betale. Af en Skaltcklnge 
fra Kancelliraad Halm frcingaar, at Takserborgerne øjeblikkelig fandt 
paa al omgan denne Bestemmelse ved al paalignc Skoleskat tenæg- 
terne saa meget mere af de andre Skatter. Denne Klage havde til 
Folgc, al Amtmanden ved Resolution af Oktober 1702 kasserede Lig
ningen, og ved en senere Resolution ophævede Tilladelsen til at ligne 
Skoleudgifterne paa de bctalingsvilligc. Dermed brast det hele. Det 
havde altid knebet med al bolde den private Skoleordning oppe; 
nu tabte man helt Model og Lysten. Skoleholderen blev afskediget 
og Skolehuset blev solgt. »Borgerskol en «s korte og fattige Saga var 
ude. Kordegn Rolh, der i de sidste 12—M Aar var sluppet med at 
undervise de fattige Born, hvis Undervisning ingen interesserede sig 
for, var ikke blevet bedre med Aarene, og nu blev hele Undervis
ningen lagt over paa ham; del maatte og skulde blive elendigere 
end nogensinde for.
Del varede heller ikke længe for Klagerne strømmede ind til Aml-
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manden, der sendte dem til Sognepræstens og Ry fogdens Frklæring. 
Begge gav de Borgerne Medhold. April 1764 skriver Amtmanden saa 
til Biskoppen: Da del viser sig »at Kordegnen i sil Skoleembede er 
efterladende og ikke forretter del, som han hor, ja  mrslen gor slet 
intet derved, og da det er uforsvarlig saaledes at Inde Ungdommen 
gan hen i Vankundighed«, saa foreslnnr jeg, at vi fra Præsterne og 
Bvfogden indhenter Krkkeringer og Forslag til en fast Skoleordning, 
»saaledes al Ungdommen med fornoden Undervisning kan blive 
forsynet«.
Besnllatct af de Forslag, som saaledes blev indhentet og derefter 

droftel af Amtmand og Biskop, blev en Resolution nf 16. Juli 1761, 
der gik ud paa folgende: Under Kordegn og Klokker Rollts Alderdom 
og Skrobelighed skal antages en Skoleholder. han skal af Kordegnens 
Indhegler have 12 Rigsdaler aarlig, dermrst Bedemandsembedet, de 
ugentlige Skolepenge fra formuende Folks Born. Lvsepengenc nf 
Maribo Kirke, samt 10 Rigsdaler narlig, der panlignes Borgerne. Fndc- 
lig skal der ved Latinskolen, der nu benævnes Klokkerbolig, opfores 
en lille Tilbygning til Beboelse for den nye Skoleholder, der ¡øvrigt 
foruden at besørge Undervisningen skal gan den gamle Klokker lil- 
hnnnde i hans Finhede. Bande Tilbygningen og en nødvendig Repa
ration paa Skolen til 50 Rigsdaler blev afholdt af Kirkens Midler*0.
Den nye Ordning blev straks fort ud i Livet, og allerede i Septe- 

ber samme Aar udtaler Sognepræsten og Byfogden deres Tilfredshed 
med den nye Skoleholder, der er »en duelig og skikkelig Karl«. Og 
dermed er der endelig faldet Ro om Skolespørgsmaalcl.
Den Uro og Strid, der siden Latinskolens Ophævelse havde her

sket om Skoleundervisningen, var dermed endt. Man havde opnanel 
en Ordning, der fvldestgjordc de beskedne Krav, man stillede, og 
slog sig dermed til Ro. Let havde del ikke været for de mange gode 
Mariboborgcre, der onskede Bornene ordentlig undervist, og som trods 
ni Fattigdom var villige til at bringe Ofre derfor. Myndighederne 
havde vieret alt andel end i modekommende, og hovmodige Hmbcds- 
mænd som Landsdommer Hoscrick og Landmcdicus Halm havde 
ivrcl og raset mod de Udgifter, man her vilde pnatvingc dem. I en 
Prnteslskrivelse til Amtmanden pukker de paa deres Stilling som kgl. 
Fmbedsmænd og vil ikke slaacs i Hartkorn med Værlhusholderc, 
Skippere, Bodkere og Skomagere og beder Amtmanden sætte en Stop
per for disse Vidtløftigheder med Skoleholder og Skolehus, da man 
jo  har Kordegnen, der tidligere har været god nok.
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I7S3 gives der efter Ordre Indberetning over Skolevæsnets Stilling 
i Maribo. Del hedder heri: Maribo har en Skole beslaaende af to 
Stuer, der paa Kirkens Regning er tilbvgget Klokkerboligen (den 
gamle Lalinskole). Skolebnldcrcn Student Meinriek b'lindt har i Lon 
ai Kordegnen, der ellers skulde holde Skole, ,10 Rigsdaler aarlig. Kor 
at gaa til Haande mel Sang i Kirken faar lian af Kirkeblokken 1 
a 2 Rigsdaler af de Penge, der udbetales Kordisciplene. Kor al læse 
med de fattige faar ban 2 a .*1 Rigsdaler. Desuden i Skoleion 2 
Skilling ugentlig af dem, han beser med og 0 Skilling af dem, der 
tillige skal skrive og regne, og aparte af dem, der lierer Latin. Han 
har frit Hus, men intet Brænde, og lians bele narlige Indkomst kan 
være 70—SO Rigsdaler. Kor Renterne af el Legat paa HH) Rigsdaler 
kobes Roger og Skrivcmatcrialcr til de fattige; Resten tilfalder Skolc- 
holdercn. Han beskikkes af Sognepræsten (der forsi skal prove ham) 
og af Byfogden, som begge har Opsigt med Skolen og Skolegangen; 
men de har ingen Midler til at tvinge de uvillige. Der læres Kate
kismus, Pontoppidans Forklaringer i Udlog, Horslers bibelske Histo
rie, og oves i Skrivning og Regning. Desuden underviser Skoleliol- 
deren adskillige i Geografi, Historie og Latin. Der taales ingen andre 
Skoleholdere uden en Kone, der læser for smaa H orn". Moblementcl 
i Skolestuen var el Kyrretræsbord og to ditto Bænke.
Maribos sidste residerende Kapellan var Bogtrykkeren og Redak

tøren C. E. Schultz; ban tog sin Afsked med Pension 1S1G og dodc 
1824. Efter at man var blevet denne Pensionsbyrde kvit, blev Kapel- 
lanicls Indtægter 1828 overfort til Skolen med Undtagelse af Enke
pensionen til Schultzs efterlevende Hustru. Kor anden Gang blev 
en Bygning paa Tonet kobl til Skolehus, denne Gang var det Huset 
i Tonets sydvestre Hjornc ved Indgangen til Kirkesi riede. Købe
summen var godt 1000 Rigsdaler Solv, og Istandsættelsen kostede 
nogle Hundrede Rigsdaler. Skolen delles i lo Klasser, en i hvert 
Skolehus, og der ansattes en Lærer til. Efter at man ved Kru Schultzs 
Dod 1835 var bleven fri for den sidste Rest af Pensionshyrden, op
rettedes 1837 cl Kalckctcmbedc, og Kateketen fik overdraget Under
visningen i Skolen paa Torvet, hvor de ældste og bedste Elever blev 
undervist, medens de yngre og Sinkerne holdt til i den gamle Latin- 
skole.
1844 koble Skolevæsenet en stor Ejendom i Østergade, der havde 

tjent som Bispegaard for Biskop Rasmus Muller fra hans Udnævnelse 
1831 til hans Dod 18-13. Hans Efterfølger paa Bispestolen foretrak —
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til Maribos store Sorg — al slaa si}* ned i Nykobing. og Hispcgnarden 
i Østergade blev saa solgt ved Auktion. Skolevæsenet blev højest
bydende med ¡1100 Rigsdaler. I den nyerhvervede Ejendom indrettedes 
lo Skoler, en Friskole og en Borgerskole samt La-rerboliger. Der blev 
ansat I Lærere, fa-lles for 
begge Skoler med Kateketen 
som Overlærer og Tilsyns
forende.
De to gamle Skoler blev solgt 

og bele Tildel-visningen om
lagt. Tidligere var der i begge 
Skoler lo Hold Born, der hver 
fik 3 Timers daglig l'nder- 
visning, det ene Hold om Foi- 
middagen, del andet om Efter
middagen. Hver af de to nye 
Skoler deltes nu i .’1 Klasser.
Friskolens Born og Pigerne i 
Borgerskolen fik fremdeles kun 
.‘1 Timers Undervisning dag
lig, hvorimod Drengene i Bor
gerskolen addste Klasser fik 6 
Timers Undervisning daglig.
Fagene i Friskolen var Reli
gion, Dansk, Skrivning, Reg
ning og Fædrelandets Historie 
og Geografi. I Borgerskolens 
oversle Drengeklasser tillige 
Tvsk, Matematik, Naturhisto
rie, 'Tegning og Gymnastik. 1 de smaa Klasser gik Drenge og Piger 
sammen, i de store Klasser gik de hver loi sig. Skolepengene i Bor
gerskolen var I Rigsdaler aarlig for en Dreng og .‘1 Rigsdaler aarlig 
for en Pige.
1818 blev der efter el kraftigt Folkekrav ansat en femte Lærer. 

Det oplyses i Lollandspostcn, at Tredi c-Lærerens Lon kun er 200 
Rbd. aarlig, Fjerde-Læreren faar kun 160 Rbd. Kosten anslaas al sluge 
de 120 Rbd. og Værelset de 10, tager man Hensyn til dc Krav, som 
stilles til Lærerens Toj m. in., er han ikke bedre stillet end cn T jene
stekarl siger Posten. Udgifterne steg selvfølgelig stærkt under denne

I Vil ganilo Horgersknle.

Foto M. Lundbo. 
Den gamle Friskole.
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Udvikling. 1831 var Skoleskallen 365 Rigsdaler. 1851 var Skolckassens 
Hudgel 1100 Rigsdaler. 1855 var den slcgcl lil 1878 Rd. og 1869 var 
den -1218 Rd. 5 Mark og 8 Skilling.
1896 vedlog Hyraadet al bygge en ny Skole lil 70,000 Kr. paa 

Falliggaardcns Grund. Ministeriet nægtede at godkende Planen, fordi 
den medførte Nedlæggelsen af Fattiggaarden. 1897 vedtog Hyraadet 
derefter al bygge Skolen paa den »tidligere Byfogedjord ost for Byen«. 
Men el i den Anledning sammenkaldt Borgermode protesterede mod 
denne »afsides« Religgenbed, og Sagen blev derefter henlagt. Efter 
mange og lange og droje Forhandlinger blev man endelig enige, og 
i Aarene 1910—12 opførtes en ny Skole i Pavillonstil paa den tid

ligere forkastede Plads ost for Byen. 
Bygningerne kom til al staa Kommu
nen i godt 150.000 Kr. foruden Grun
den. 1937 vedtoges det at bygge en 
Gymnasiebygning. Overslaget lod paa 
ca. 250,000 Kr., men vil blive overskre
det med mindst 70,000 Kr.

Privalskolen oprettedes 1871 med en cand. phil. som Bestyrer og 
eneste Lærer for de 8 indskrevne Drenge. Allerede Aaret efter var 
man naaet saa vidt, al der kunde oprettes en Forberedelsesskole for 
Drenge i 5 til 10 Aarsalderen. Skolen bavde lil Huse i en beskeden 
Ejendom i Torvegade. 1873 koble Bestyreren Naboejendommen mod 
Øst, og paa dens Grund opførte ban 1887 en ny Skolebygning med 
tidssvarende Lokaler og fire Klasser. Skolens Endcmaal var først 
Præliminæreksamen, senere Realeksamen. Nu bar Skolen følgende 
Afdelinger: Underskolen, Mellemskolen og Realklassen. 1932 opfør
tes en ny Skolebygning paa Hjornet af Sondergade. De tre Bygnin
ger, der markerer Skolens Udvikling ligger nu Side om Side med den 
ældste i Midten.
Allerede i GO-eme oprettedes en Pogeskole ledel af en Dame. Den 

fortsatte i skiftende Lokaler, og da de nye kommunale Skolebygninger 
toges i Brug, rykkede den ind i den bagerste af de gamel Skolebyg
ninger i Østergade.
I 1917 opførtes i Nærheden af den katolske Kirke en katolsk Skole 

med 4 Klasser.

Tegning af den nye Gymnasiebygning.
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Raadhuset.

BYTINGET. livor Bvfogden plejede Retten, har i Maribo alle 
Dage været paa 'l'orvet; men i Byens forste Tid blev Tinget her 

som andre Steder boldt under aaben Himmel; en saglig brolagt 
Firkant markeret med en »Stok« eller Stolpe i hvert Iljornc var 
Tingsledet, som var fredbelligt. Herfra stammer Talcmaaden i Tings
vidnerne om, at den og den modle paa Tingel og »indcn(for) fire 
Stokke« fik vidnet del og del. For Maribo er vel næppe det forstc 
Aarlnmdredc forlobel, for Byen bar faaet sit Tinghus. Del bar været 
en ydersi beskeden lille Bygning — dobbelt beskeden al skue paa 
del store Torv — med cl Rum til Tingstue, cl Tyvehul og ct andel 
Hul til mere respektable Folk. Der er al Grund til at formode, at 
man i 1013, i Byens Opgangsperiode, bar opfort et nyt Raadhus til 
Aflusning af ct ældre og meget mindre. Man havde i det nye Raad
hus skaffet Lokaler ikke alene til Bytinget, men ogsaa til Lands
tinget (Overrctlcn); tbi nævnte Aar hedder det i ct Kanccllibrcv, at 
Landstinget, der hidtil bar været boldt paa Maribo Kloster, herefter 
skal boldes paa Byens Raadhus. Skonl Landstinget var Overret for 
alle de lollandske By- og Birkcling, fik Maribo intet Vederlag for al
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give Landstinget Husly. 1641 er Byen kommet i Tanker om, al nu 
inaattc der kræves noget til Gengæld. Borgmester og Baad indgaar 
da med en Ansogning til Kongen om Hjadp fra Landsdelen til Raad- 
liusels Vedligeholdelse. Det hedder i deres Ansogning, al Raadhusel 
er blevet meget brøslf.eldigt og at Byen selv ikke har Midler til dets 
Istandsættelse. Skonl hele Lolland. Kronens saavcl som Adelens 
Bonder og Tjenere, har brugt Raadhusel til deres Landsting, har de 
ikke, hedder det videre, ydet en Skilling til dels Vedligeholdelse, 
uagtet de bar voldt Bygningen stor Skade. Beskrivelsen af denne 
Skade giver mere Indtryk af Bakkanal og Slagsmaal end af en værdig 
cg alvorlig Domstol; thi det hedder, at der er udstodl Vinduer, sondcr- 
slaaet Borde og Bænke osv. Endelig anfores det i Ansogningen. al 
Raadhusel ogsaa bruges til Kapitclsret, Landemode og adelige Kor- 
samlinger, hvorfor Byens Mænd finder det rimeligt, al Banderne paa 
Lolland bidrager til Raadhusets Vedligeholdelse med en Ydelse af 
8 Skilling af hver Fuldgaard og 4 Skilling for hver Halvgaard. Dette 
Andragende bevilgedes og det bestemtes, at de omtalte Penge skulde 
indbetales inden førstkommende Paaske. Men del blev aldrig til noget 
med den Indbetaling. Der maa fra anden Side være gjort Forestil
linger hos Kongen om, al man aldeles ikke behøvede Raadhusel. 
men meget vel, ligesom i gamle Dage, kunde holde Landstinget paa 
Klostret, og at Byen nok kunde magte selv al holde sil Raadhus i 
ordentlig Stand. Saaledes blev det, og Bønderne fritoges for at betale 
den befalede Afgift. Et af de bedste Huse paa Maribo Kloster blev 
indrettet til Domhus for Landstinget. T il dets Vedligeholdelse skulde 
der fremtidig svares en Afgift af Domssagerne, nemlig 8 Skilling for 
hver endelig Dom og 4 Skilling for hver Kendelse om Udslettelse. 
Hvorlænge Landstinget blev holdt paa Klosteret vides ikke, men del 
kan højst have været en halv Snes Aar; thi 1656 sender Borgerskabet 
en ny Ansogning til Kongen ganske svarende til Andragendet af 1641. 
Alter klages der over, at man uden Vederlag maa give Rum paa 
Raadhusel til Landsting, Kapitclsret, Landemode og adelige Forsam
linger, og alter hedder det, al Raadhusets Vinduer udslodcs, at Borde 
og Bænke sonderbrydes, og al Loft og Bjadker svækkes af den store 
Mængde Folk og let kan bryde sammen. Nu, som for, andrager man 
om engang for alle al faa 8 Skilling af hver Fuldgaard og 4 Skilling 
af hver Halvgaard til Raadhusets Reparation. Og alter faar man 
Andragendet bevilget; men denne Gang blev Bevillingen ikke taget 
tilbage. Huset maa allsaa have faacl sin haardl tiltrængte Reparation,
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og da Afgiften for udstedte Domme blev bibeholdt, skulde man vente, 
al Raadhusct nu kunde blive holdt ordentligt vedlige. Del var ikke 
Tilfældet. 1601 er Randhuset igen forfaldent, og nu viser det sig, al 
Landslingsskriveren Peder Henriehsen, der bar modtaget Domsaf
gifterne, bar slukket Pengene i Lommen uden al aflægge Regnskab 
for dem. Da han iGfd fratræder sit Finhede, bliver der klaget over 
dette Forhold, og Kongen giver da Landsdommeren Stygge Uoeg 
Ordre til at afkræve Peder Henriehsen Penge og Regnskab for do 
Afgifter til Rnadhuscts hnjfornodnc Reparation, som »han i mange 
Aar har oppcbaaret«>. Om Pengene er skaffet tilveje vides ikke. Men 
omkring 1680 er Raadhuset igen saa medtaget, al Landstinget flyttes 
hen i Landstingsskriveren Povl Andersens Hus, og her holdes dot 
saa Aarhundrcdct ud.
Skonl Landsdommerne var fælles for Lolland og Falster, skelnede 

man dog imellem Lollands og Falsters Landsting, sidstnævnte blev 
i nogle Perioder holdt i Maribo, i andre Perioder i Nykobing. medens 
Lollands Landsting altid havde været holdt i Maribo. Heri skele der 
ved Landstingsskriver Povl Andersens Dod en Forandring. I el Kan- 
ccllihrcv af 1701 til Stiftamtmand Liitzow hedder det, at Landstings- 
dommer Povel Malhicsscn har anforl folgende: Paa Grund af Maribo 
Raadhus store Rroslfældighcd er Landstinget i en Aarnækkc holdt i 
forrige Landstingsskrivers Hus, nu er han dod, og Huset er solgt til 
en Mand, der holder Gæsten og Værtshus, saa der ikke længere kan 
holdes Landsting i »den Rolighed og Skikkelighed, Loven tilsiger«, 
og da der i hele Byen ikke findes noget Hus, som bekvemt kan ind
rettes til Landslingshus, saa forcslaar han, al Lollands Landsting 
fremtidig holdes paa Raadhuset i Nykobing. Kongen tiltræder denne 
Tanke og giver Stiflamtmanden Ordre til, at der paa Raadhuset i 
Nykobing indrettes et Lokale til Lollands Landsting. For Malhicsscn 
var denne Flytning en stor Behagelighed, idel han selv boede i 
Nykobing. 1703 ansøgte den anden Landsdommer, Nicolaj Adclacr, 
som boede i Maribo, om, al Landstinget, der for Malhicsscns »Mage
ligheds Skyld er flyttet til Nykobing«, inaaltc blive flyttet tilbage til 
Maribo, hvor han nok skal skaffe Lokale til det. Kancelliets Svar 
lyder, al den nuværende Ordning skal bibeholdes, indtil Mathicsscn 
gaar af. Han dodc 1708.
Maribo har imidlertid taget sig sammen og faael sal Raadhuset i 

ordentlig Stand. De andre lollandske Kobslæder var ogsaa misfor
nøjet med Nykobing som Landslingsslcd, og under Henvisning til
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al Maribo Rundhus nu igen var brugeligt, indgik samtlige lollandske 
Kobslieder efter Matbiessens I)nd 1708 med Andragende om at faa 
Lollands Landsting tilbage til Maribo, og der udgik saa Ordre til 
Stiftamtmanden om at drage Omsorg for, at landstinget atter kom 
tilbage til Maribo, hvis Haadlius nu var repareret.
Den gamle Ordning med Afgift af Dommene synes imidlertid al 

være gledet ud, og Maribo Borgerskab andrager derfor 1710 om, al 
de Mulkter, der falder ved Landstinget og Bytinget, maa tilfores 
Raadhusets Kasse, samt at enhver, der forer Proees, maa tilholdes 
om efter fri Vilje at give noget til Husets Vedligeholdelse. Andra
gendet om Mulkternc blev ikke bevilget, derimod tillodes del at ind
kassere de frivillige Gaver*. Del fik man dog kun ringe Glæde af. 
Lidt faldt der af til al begynde med, men det blev efterhaanden 
mindre og mindre for tilsidst helt at ophore. 1710 ansoglc man igen 
om al faa Indtægten af Mulkternc til Haadhuscl, men fik Afslag. 
Imidlertid forfaldt Huset mere og mere bnade udvendig og indvendig; 
gik Inventaret itu, blev del ikke erstattet. 1728 klager Landsdommer 
Nicolaj Adelaer til Stiflamlmanden over Husets og Inventarets slette 
Tilstand. Han skriver hl. a., at der hverken findes Stole eller Borde 
i Landsiingsv;erelscl, og naar Retten skal sættes, man man forsi Inanc 
det Bord, der bruges i Bytinget, og undertiden maa man ud i Byen 
og laane Stole. Det er endog hændt, skriver han, at Landstinget ikke 
kunde s.ætlcs, fordi Bytinget selv skulde bruge sit Bord, »hvilket for 
Parterne var hojst fortrædeligt«. Han slutter med at forcslan, al 
Landstinget faar sit eget Hus med alt nodvendigt Inventar. — Det 
var jo  at lukke Munden hojl op, og Stiftamtmanden svarer da 
ogsaa med at udhede sig Oplysning om, hvorledes del udi forrige 
Tider har forholdt sig med Landstingets Borde og Stole og hvem 
der er pligtig til nu at anskaffe nvc. Ligeledes onsker han oplyst, 
hvorledes det oprindelig forholder sig med Raadhuset, om det er 
hygget alene for Byens Regning eller om det, som i andre Provinser, 
er bekostet for Landstingsretten. Fndelig udbeder han sig Lands
dommerens Forslag til en bedre Ordning, dog snalcdcs, at det ikke 
bliver til Skade for nogen af Parterne*.
I£l Par Aar efter horer vi igen fra Landsdommeren; men nu er del 

kun en Klage til Sliftamtmandcn over, at der ved Raadhuset er opsat 
en Fold til at indsætte Kreaturer i, hvilket Landsdommeren finder 
uanstændigt og generende for Retten. Selv om Fordringerne i Tiden 
ikke var store, kan man jo  nok forslan. al bande Brolct og Skriget
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saml Duften fra Foldene ikke jusl var egnel lil al liojnc del Priog 
ar Værdighed, Retten dnarlig kunde undvære. Stiflaintinanden er 
fuldkommen klar herover og sender omgaaendc Byfogden Ordre lil 
al nedrive Folden og anbringe den i en Krog eller, som Tilfældet er 
andre Sieder, udenfor Byen*. Bvfogden har ojehlikkelig at give Slifl- 
nmtmnnden Meddelelse om, al denne Ordre er udfort.
Tanken om cl nyt Hus alene lil Landstinget er dog ikke opgivet, og 

1733 sender Landsdommeren Kancelliet sil Forslag om et nyt Lands
tingshus. Han anforcr de samme Anker mod den nuværende skanda
löse Ordning som i Brevet til Stiftamtmanden og oplyser yderligere, 
at Landmilils-Scssioncn. der tidligere er holdt paa Raadhuset, nu 
maa holdes ude i Byen formedelst Husets slette Tilstand. Ilan fore- 
slaar, at Propricta'rcrnc i Lolland-Falster bliver paalignet Udgifterne 
til den nye Bygning, saa Landsdelen her i Lighed med Sjælland, Fyn 
og Jylland faar sit eget Landstingshus, hvori ogsaa Sessionen kan 
holdes. — Kancelliets Svar er et rent Afslag.
Uden at lade sig afskrække af dette kategoriske Afslag indsender 

Borgerskabet samme Aar et nyt Andragende, hvori man ikke beder 
om et nyt Landstingshus, men om Hjælp til Istandsættelsen af del 
faldcfardigc Raadhus. Man understreger stærkt, at der intet er ind
kommet ved de frivillige Ydelser, der blev givet Bevilling paa i 1710, 
hvorfor Raadhuset er kommet i en saa slet Tilstand, at hverken 
Landstinget eller Landmilits-Sessionen kan holdes der mere. Borger
skabet kan ikke udrede Bekostningen ved Vedligeholdelsen og kan 
heller ikke med Rette paalægges disse Udgifter; thi hvis Huset ikke 
skulde give Plads lil Landsting og Session in. in., kunde man nojes 
med at bygge cl Hus paa 6 Fag, der vilde være tilstrækkeligt lil al 
afgive Rum til Bytinget og Byens Arrest. Til et saadant Hus kunde 
der vel nok blive Materialer ved al nedrive det nuværende store Raad
hus. Dette er nu gennem Tiderne blevet saa forsomt, al der til dets 
Reparation vil udkræves over 300 Rigsdaler, som Byens Indvannere 
umuligt kan præstere. De ansogcr derfor om al faa bevilget Halv
delen af Udgifterne ved Reparationen og om, al der til Husets frem
tidige Vedligeholdelse maa fastsættes en Ydelse af 1 Mark og 8 Skil
ling af hver Parthaver i Sagerne paa Landstinget samt 8 Skilling 
af hvert Dokument, Obligationer, Skodcr og lignende, der fremlæg
ges i Landsretten. — Kancelliet afviser paany Sagen. Det hele ser 
ganske haablost ud; men 1735 griber Byfoged Siersted saa den Udvej 
— som en af hans Forgængere med Held fulgte, da Rentekammeret
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stillede sig afvisende i Jordsporgsmaalel — han gaar direkte til 
Kongen, forckvggcr Majestæten Sagen, forkuller, hvor ilde Byen er 
stedt og frcmla'ggcr en heedigel Synsforretning, der opgor Udgif
terne ved Kaadhuscts Reparation til 372 Rigsdaler og 2 Mark. Han 
anraaber Kongen om al bevilge Halvdelen af Udgifterne ved Repara
tionen samt resolvere, al der skal betales 3 Mark og 8 Skilling for 
hver Sag. der indbringes for Landstinget, saml 8 Skilling af hvert 
Dokument, der indbringes til Læsning. Kongen bevilger uden Æn
dringer dette Andragende, og Sicrsled rejser hjem med en stolt Sejr 
over de modvillige Herrer i Kancelliet.
Langt om længe var man nu naael saa vidt, at Midlerne til Rand- 

husets Reparation var tilvejebragt. Men da man skulde i Lag med 
Arbejdet, viste del sig, at Huset var saa medtaget, al en Reparation 
var haablos. Byfogden og »de I Mænd« (Borger-Udvalget) foreslog 
saa paa en Raadstuesamling Borgerskabet, at rive del hele ned og 
bygge el nyt Raadhus med den mindst mulige Bekostning. Hvad 
Byggeriet vilde kræve udover de Penge, man havde til Umulighed, 
foreslog Byfogden, al man laanle af de umyndiges Midler. Dette 
Forslag blev tillraadl af Borgerskabet og sanktioneret af Sliftamt- 
manden. I Sommeren 1737 gik man saa i Lag med at hygge cl nyt 
Raadhus paa 9 Fag med Plads til Byting, landsting, Arrester og 
Session samt Sprøjtehus. Da Huset stod fa'rdigl, havde det kostet 
mellem 600 og 700 Rigsdaler, hvoraf de 356 var laant af de umyndiges 
Midler. lifter meget Vrøvl og Trætte om Pengene blev der 17*16 givet 
Bevilling til al udskrive de 300 Rigsdaler paa Hartkornet, mod at 
Maribo By betalte de 56, og dermed blev saa denne Sag endelig bragt 
ud af Verden^».
Nogen Pragtbygning var dette Raadhus af 1737 ikke. Pontoppidan 

giver det ganske vist i Danske Atlas Karakteren: »Af god Anseelse«, 
men Præsten Wedel, der i 1802 bcsoglc Maribo, fælder i sin Rejse
beskrivelse en haard Dom over det. Han skriver: »Til Trods for al 
arkitektonisk Smag er midt paa Torvet opfort en Bygning, Raadhusct 
kaldet, af Bindingsva'rk med en Kvist ovenpaa«. Det er, hedder del 
videre, »et forunderligt Kompositum, der indeholder Sprøjtehus, 
Ruadhustjencrcns Va*rclscr, Borger-Arrest, Tyvehul, Daarekiste, 
Landsting og Byting«.

101



ARRESTERNE bcslod i ældre Tider kun af lu Rum, nemlig Tyvc- 
hullel, hvor gemene Forbrydere anbragtes, og den saakaldle 

Rorgerarresl, hvor fulde og opsætsige Rorgere indsattes (i! Afsvaling. 
Senere benyttedes Rorgerarresten ogsaa til Gældsarrest. Ingen af 
Rummene var særlig komfortable. Tyvehullet var i sin Oprindelse 
et morkt K.ældcrrum med et Lufthul oppe i Muren og et Knippe 
mere eller mindre muggent Halm til Leje. I Muren var fastgjort 
Lænker, der lagdes om Fangens ene Ren og ene I laand, til 'lider 
ogsaa om Hals og Lend. Lengere hen i Tiden blev del aabne Luft
hul i Muren erstattet med el hojtsiddende jerngitret Vindue og Halm
knippet aflnstes af en Rriks, en Klap paa Muren gjorde Tjeneste som 
Ilord. men Lænken var der stadig. Rogeiarresten var el Rum ovei 
Jorden med hojtsiddende Vindu, en Rriks og el Rord, men ingen 
Lænke.
Undvigelser borte til Dagens Orden, trods Lenken: tbi Muren var 

ofte saa mor, al den kunde gennembrydes med et Stykke afbnekkel 
Jernbeslag, og Opsynet var som oftest af en farcemæssig Karakter. 
Undertiden fik mere »celebre« Fanger Friheder, der ogsaa var rent 
farcemæssige. Da en Son af Provincialmedicus Fischer 1720 havde 
myrdet Byskriver Giese og var blevet hengslet, gav Ryfogden, som 
tidligere meddelt, ham Frihed til paa Raadhusel at modtage i Resog 
alle, der havde Lyst til at tale med ham. Resultatet blev da ogsaa, at 
Drabsmanden romlc og slap velholden ud af Landet.
Undertiden kunde Forholdene ogsaa arte sig saa bagvendt, at de, 

der havde overgivet Forbryderen i Rettens Iben der, onskede, at han 
kunde og vilde slikke af. Ifolgc Loven paaiiviledc det den Mand, 
der f. Eks. var bcsljaalcl og rejste Sag mod Tyven, al underholde 
Tyven i Arresten saa længe Sagen stod pr.a; men hvis Sagen trak i 
Langdrag, kunde Omkostningerne ved al faa Tyven domi let blive 
meget slorrc end Tabet ved Tyveriet. 1748 blev en Fvr, der hed Ole 
Jensen, indsat i Maribo Arrest. Etatsraadindc Rasmussen paa Enges
tofte havde rejst Tiltale mod ham for Tyveri af en Hest, og samtidig 
havde Oberst Lulzow paa Soholt anklaget ham for at have udstodt 
Trusler om al brænde Gaardcn af. Sagen trak i Langdrag; den blev 
behandlet ved Underretten og Landsretten og kom til Hojestcret, der 
hjemsendte Sagen; den gik paany gennem Underret og Landsret, 
men blev paanv hjemsendt af Højesteret. Del tog halvlredie Aar, og 
Manden sad stadig i Maribo Arrest paa Etatsraadindens og Oberstens 
Bekostning. 1751 var de blcven kede af Sagen og nægtede at yde
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mere til Skælmens Underhold under Pnabcranbelse af. at da Aktor 
var dod og ingen ny beskikket, maatlc del blive Amtets Sag nu at 
udrede Udgifterne til Arrestantens l'ndeihold. Landfiskal Knudsen 
indberetter Sagen til Sliftaintmandcn og beder liain tilholdc Ftats- 
raadinden og Obersten om at gorc deres Pligt«.
Byens Regnskaber viser, at man 1719 — formentlig efter et af Ole 

Jensens mislykkede Undvigelseforsog — havde forstærket »Arrest- 
bullerne« med ny »Beklædning« og »Jernbeslag«, og det er vel Grun
den til, at ban til lige stor Fortrydelse for sig selv og sine Angivere 
manite blive i Hullet saa længe; ban dannede i saa Henseende absolut 
en Undtagelse fra Reglen. I en Klage over Byfoged Aaganrd skriver 
Stiftamtmand Krogh 1767. at i de 2—.'1 Aar. ban bar beklædt sil 
Finhede, bar ikke en eneste af Arrestanterne i Maribo Arrest faael 
Dom; de er alle undvegne. 1 el Tilfælde bar Arrestforvareren, Hans 
Smitb. endog selv hjulpet Arrestanten, der var domt til Galgen, til 
Flugt. I)a Arrestforvareren i den Anledning selv blev puttet i Hullet, 
loslod Byfogden barn med den Motivering, al Mandens Hustru og Born 
led Nod, medens ban sad arresteret. Denne Medlidenbedsbandling ind
bragte. som tidligere anfort, Byfogden en meget streng Irettesættelse 
og Ordre til ojeblikkelig al hængsle Arrestforvareren og lade Fat- 
tigvæsenet yde Konen og Bornene det nodlorfligc til Livets Ophold?.
Ft med særlig stor Fncrgi gennemfort Udbrydnmgsarbcjdc tyder 

ikke paa, at der foretoges noget hyppigt eller noje Fftersyn af Ar
resterne. Denne Undvigelse, der var noget af en Roman, blev præ
steret af Arrestanterne Ole Olsen og lians Slcdson Jorgen Hansen. 
De var begge forsvarligt lænkede med Jerngjord om Livet og Jcrn- 
bojle om Halsen med Lænker, som var gjort fast i Wæggen. Mon 
maatte, siger Byfogden i sin Indberetning om Sagen, anse del for 
umuligt for nogen at blive disse Lænker kvit. Alligevel er det lykkedes 
for de to al bryde Lænkclaascn. Derefter bar de opbrudt en halvanden 
Tomme tyk Fgeplankc af Arrcslgulvcl og med cl forefundet Knivs- 
blad(l) gravet sig halvanden Alen ned i Jorden under Arresthusets 
Grundmur og ud til Gaden, hvor de er kommet op gennem Bro
lægningen8. — Del er Resultatet af Byfogdens Forhor og Under
søgelse; men tilbage er rigtignok S|>orgsmaalct, hvor Arrestanterne 
bar gjort af al den opgravede Jord; selv om de bar gemt den under 
Sovcbrikserne, skulde der jo  ikke noget videre vaagcnl Arrcstfor- 
varcrojc til at opdage dette Stykke Udbryderarbejde, der maa have 
laget adskillige Nællcrs Slid.
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1703 udgik cn kongelig Forordning om en mere liumnn Indretning 
af Fængslerne. De skulde alle indrettes saaledes, al Arrestanterne ikke 
udsattes for al tabe deres Helbred. Arrestkamrene skulde være lorre 
og luftige. Der skulde anskaffes det fornodne Antal Brikse eller 
Sengesteder, forsynede med grove uldne Tropper og Madrasser, stop- 
|>edc med Straa, som skulde fornyes hver fjerde l'ge. Som Folgc af 
delle Paabud blev ogsaa Maribo Arrest forbedret med en Bekostning 
af — 29 Rigsdaler. Men Forbedringen af Arresterne indvirkede ikke 
paa Arrestanternes Lyst til at blive der, og adskillige af dem brod 
fremdeles ud; undertiden lagde Fangevogteren dem heller ikke slorrc 
Hindringer i Vejen. 1797 klages der (il Sliflamlmanden over, at Arre
stanten Birthe Jorgcnsdatter jævnlig faar Lov al forlade Fængslet og 
besoge sil Hjem; hun er ganske vist saa tilfreds med denne Ordning, 
al bun hver Gang efter endt Udflugt indfinder sig i Arresten; men 
Metoden vækker ikke ringe Forargelse. Forespurgt hvorledes delte 
ha*nger sammen, svarer Byfoged Moller, al del desvaure er rigtig nok. 
Fangevogteren er saa upaalidelig, at Byfogden stadig maa irettesætte 
ham, men til ingen Nytte. Han kender desværre ingen, der vil have 
Lmbcdct, ellers skulde han straks afskedige Fangevogteren. Han 
foreslaar sluttelig Sliflamlmanden en i de Tider saa usædvanlig Ud
vej som at avertere i Avisen efter en Fangevogter. 1811 gentager 
Historien om Udgangstilladelse sig med cn anden Fange og en anden 
Arrestforvarer0.
Det lykkedes al faa en Arrestforvarer, der ikke selv lukkede Arre

stanterne ud eller hjalp dem med Flugten. Men Arresten var ikke 
solidere, end at Fangerne nok kunde slippe ud endda. Nogle af de 
mange Undvigelser er interessante derved, at Byfogdens Undersogelsc 
og Forhor desangaaende er bevaret i Amtmandens Brevpakker. Af 
et af Forhorene fremgaar, al Arresten indvendig var beklædt med to 
Tommers-Planker for at skærme det skrøbelige Mur mod Fangernes 
Angreb. Oppe under Loftet var der cn Del Huller gennem Muren; 
de havde oprindelig været den eneste Adgang for Luft og Lys til 
Fangehullet og var forblevet der efter Arresternes Forbedring. Gen
nem disse Huller havde den arresterede Tyv Soren Pedersens Venner 
kastel en lille Stiksav ind til ham samt cl Instrument, hvormed han 
kunde aabne Laasen i sine Lænker. Del fremgaar videre af Forhoret, 
at Arrestanten — som noget ganske selvfølgeligt — havde opholdt 
sig i Arrestforvarerens Stue sammen med Mand og Kone indtil Kl. G, 
da Arrestforvareren indsatte Fangen i Arresten og gav ham Lænkerne
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paa. Mellem 12 og 1 lalle Arrestforvareren med ham. men oin Mor
genen Kl. 4, da Arrestforvareren kom tilbage fra sin Vægterrunde, 
viste hans Kollega ham et Hul i Arrest muren. Fangen havde oversavet 
en af de indvendige Planker lo Steder, san han fik et Hul paa 13X15 
Tommer, havde derefter gennembrudt Muicn og var krobet ud. Læn
kerne laa i Arresten med oplukket Laas«o.
Et andet Flugttilfældc aabner ogsaa Indblik i ret aparte Forhold. 

Der sad tre Arrestanter i Tyvehullet, nemlig Claus Bendixen samt 
Niels Hansen og hans Kone. I Borgerarresten sad Kasserer Hoffmann, 
der havde gjort sig skyldig i Kassesvig. Det fremgaar ogsaa af delle 
Forhor, at Arrestanterne ikke tilbragte hele Tiden i Arresten; thi 
det hedder, al Fangevogteren Kl. 8«/t lukkede Niels Hansen og hans 
Kone ned i Arresten, satte Laas for Doren, laascdc ogsaa Gadedøren 
og lagde begge Noglcr paa Dragkisten i sin Stue. Arrestanten Bendixen 
blev derimod ikke lukket ind i Tyvearrcslcn, men i Boi gerarresten. 
Han var saa syg, hedder det, at han ikke kunde hjælpe sig selv, og 
da Hoffmann bad for ham og tilbod, at han mnatte ligge sammen 
med ham, indvilgede Arrestforvareren heri. Derefter gik han i Seng. 
Kl. 10 stod han op for al gaa sin Va*gleriundc og saa da, at baade 
Gadedøren og Doren til Tyvearresten stod aaben, og at haade Bendixen 
og Niels Hansen var væk. Bendixen var fra den ulaascdc Borgcrarrcst 
gaaet ind i Arrestforvarerens Stue, havde taget Naglerne og befriet 
sin Kammerat, hvorefter de begge var stukket af. Konen var blevet 
i Arresten og Hoffmann laa ogsaa rolig i sin Seng. Under Forhoret 
spurgte Byfogden Arrestforvareren, om han ikke idelig havde faael 
Paalæg om at passe godt paa Bendixen i Særdeleshed efter at denne 
var domi ved Højesteret, og delte indrommede Arrestforvareren««. 
— Hans Opfattelse af Begrebet »passe godt paa« maa altsaa have 
været noget mangelfuldt. Men Arrcslforholdcne vedblev forovrigl al 
rare noget besynderlige. I en Undvigclsessag fra 1813 oplyses det, at 
hvem som helst kunde faa Adgang til Arrestanterne og endog tale 
uforstyrret med dem uden Vidner. Om en 'lyv, der var brudt ud, 
oplystes det, at en Mængde forskellige Personer havde besøgt ham 
i Arresten, en af dem havde givet ham el Stykke Jern  til at bearbejde 
Muren med inde fra, medens Vennen arbejdede udvendig; paa den 
Maade fik de hurtig lavet cl Hul, Fangen kunde krybe ud igennem. 
Han blev ret hurtig fanget igen og gav Forklaring om Udbrudet, men 
Vennen nægtede han at kende noget nærmere til«2.
Del sidste vi horer oin de gamle Tyvehuller er gennem et Forhor
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i Anledning nf en Arrestants Selvmord, og del er kun interessant 
derved, nt vi faar Besked om man endnu 1813 anvendte Lænker. 
Arrestforvareren forklarede, at Fangen kun blev lost fra lunkerne 
under Afklædningen om Aftenen og Paaklædningen om Morgenen. 
»Jernet«, som det kaldtes, bestod af en Lauikc fra liojrc Fod til 
venstre Arm og en I .¿enke fra venstre Fod til Sengestedet, hvori den 
var fastgjort. Arrestanten havde stillet en Stol op i Sengen og kunde 
derfra naa at fastgøre en Strikke om Stængerne i Lufhullcrnc til 
Arresten og hænge sig. Han havde stoppet Lienkerne fulde med 
Papirstumper for at de ikke skulde rasle. Hvor Fangen havde fanet 
Papiret og Strikken fra, kunde Fangevogteren ikke oplyse'3.

RA ADHUSET af 1737 fik, som del foregaaende viser, ingen bc- 
rominclscsfuld Tilværelse. Den ene af dels Institutioner, Lands

tinget blev ophævet J803, men paa alle de andre Omraadcr maatte 
det gorc Tjeneste gennem trekvart Aarhundrcdc. Klager over Huset 
manglede ikke, men man hjalp sig saa godt man kunde og lappede 
paa del nu og da. Under de trange Tider, der fulgte efter 1807, for
faldt Bygningen dog mere og mere, og tilsidsl stod man overfor den 
haardc Nødvendighed al skulle forny del meste af del. Der blev for
handlet og skrevet frem og tilbage, og 1817 udstedtes et kongeligt 
Reskript, hvori det hedder: Vi bifalder ollcrnaadigst, al Raad- og 
Arresthuset i Maribo indvendig forandres i Overensstemmelse med 
den vedlagte Tegning dog med den Modifikation, at det høje gebrokne 
Tag forandres til et lavere, enklere Tag, og al del lille Spir helt 
bortfalder. Omkostningerne, der andrager 3033 Rhd. og 2 Mark, ud
redes med 963 Rhd. og 4 Mark af Grevskabet Kuulhcnl>org, .*151 Rhd. 
og 2 Mark af Kæmncrkasscns Overskud, 1427 Rbd. og 4 Mark, 4 Skil
ling af Maribo Ry og de resterende 290 Rbd. 3 Mark og 3 Skilling af 
Amtell'*. Arbejdet blev overdraget Murermester Mcrlcns, og saa længe 
del stod paa, blev ikke alene Sprøjterne men ogsaa Arrestens Tyve 
indkvarteret ude i Byen.
Den nye Bygning kom til at koste 3795 Rbd. 4 Markis. Den laa 

saaledes, al dens Facade var i Flugt med den søndre Husrække i 
Mcllcmgadc, nuværende Torvegade. Det nye Raadhus, der ikke havde 
stort mere end Fundamentet fælles med del gamle, aflcvcrcdes i Maj 
1819. Det var af Bindingsværk, hvidkalket, i to Etager og uden 
Kælder. Det blev af Datiden beundret som en smuk Bygning; men 
den var saare let bygget og langtfra af 1ste Klasses Materialer, faa

107



del baadc billigt og godt var umuligt, og saa blev det billigt og slet. 
Allerede forste Sommer faldt Stumper af Gesimsen ned, og i 1822 
var store Stykker Puds faldet af Ydermurene, saa man 1823 niaattc 
foretage en delvis Ompudsning med »viikelig god Kalk og Grus, 
der inaaltc hentes langvejs fra«.
I de følgende Aartier er der stadig Reparationer baadc udvendig 

og indvendig; for de sidstnævnte angives undertiden som Aarsag 
Udlejningen af Raadbuset til private Fester, Teater og lignende. Her 
skal kun fremdrages et enkelt Kksempel: I Sommeren 1835 faar By
fogden Ordre fra Stiflamlmanden om al sorge for, at Haadsluosalcn 
en nærmere bestemt Dag slaar til Raadighed for Amlsfalligdirck- 
tionen. Byfogden svarer, at Raadliussalcn og Tingstuen er lejet ud 
til et Skuespillcrsclskab, der vil give Forestillinger Ugen igennem, 
og selv om ban kan beordre Selskabet til at romine Salen og Ting
sluen inden den nævnte Dag, saa vil der ikke blive Tid til »inden 
samme Dag al faa de Beskadigelser istandsat, som stedse følger af 
Værelsernes Afbenyttelse til Skuespil«. Han henstiller derfor, om del 
ikke kunde lade sig gorc al henvise Amtsfaltigdireklionen til at boide 
Mode i Jomfrukorel denne Gang. Forslaget bifaldes af Amtmanden, 
og Borgerne bliver saaledes ikke snydt for deres Skuespil og Raad- 
huset ikke for Indtægten1«.
1832 gor man pludselig den Opdagelse, at Grevskabet Knuthenhorg 

siden 1827 ikke er blevet afkrævel Arrcsllnisleje for de Arrestanter, 
som Knuthenhorg Birk bar ladet inds;etle i Arresterne. Del drejer 
sig om 105 Rbd. og 15 Skilling Solv, som Grevskabet nu indbetaler.
1810 oplever man igen el Udbrud fra Arresten; del er en slank 

Tyv, der bar klemt sig ud gennem Vinduets Jernstænger, hvor Tver- 
slængerne mangler. Tyven bliver hurtig paagrebet og Tverstængerne 
anbragt17.
lifter at man i en Aarrække bar hjulpet sig med det mindst mulige 

til Vedligeholdelse, maa man i 1846 foretage en stor og kostbar Repa
ration og staar alligevel med et usselt Hus; man er nu klar over, at 
det ikke vedblivende kan gaa paa den Maade. Del eneste fornuftige 
er al kassere denne elendige Bygning og opfore et helt nyt Raadhus. 
1817 lader man udarbejde Overslag til et saadant; det vil koste 16,000 
Rigsdaler. Summen vækker Forfærdelse i Amtsraadel, Sagen ud
skydes, men kan ikke i del lange Lob afvises og dukker stadig op. 
1852 sender Borgerrepræsentationen et nyt udførligt udarbejdet For
slag til Amtsraadel med Foresporgsel, om dette vil deltage i Udgifterne
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med Halvdelen. Amtsraadel svarer bekræftende, og cfler forskellige 
Forhandlinger enes man om Tegningerne, der er udarbejdet af Murer
mester Mcrlens og viser en Bygning af 37>/t Alens Længde og 20*/« 
Alens Bredde. Nu er man naact saa vidt; men alligevel viser der 
sig at være et godt Stykke til Vejs Ende. Bygningsinspektor Bindes- 
bol I kasserer nemlig det hele. Murermester Mcrlens udarbejder nye 
Tegninger, der ogsaa bliver kasseret; men Borgerrepræsentationen 
vil ikke give Slip paa ham og overlade Bindesboll at lave Tegningerne. 
Mortens udarbejder for tredic Gang nye Tegninger, og nu godkendes 
de langt om konge af Ministeriet. Man er nu naact frem til Efleraarct

Byen faar i den Anledning el Laan hos Nvkobing Hospital paa 8500 
Rigsdaler, der skal forrentes og afdrages med 5 pCt., hvoraf de 4 
pCt. er Rente. Inventaret kostede 2050 Rd. 4 Mark og 14 Sk. Del nye 
Raadhus opfortes bagved det gamle i den Skikkelse, hvori vi nu 
kender det, kun at det oprindelig stod med Murslcnsfacader og forst 
efter cl halvt Hundrcdaars Forlob blev hvidkalket.
1921 overlog Maribo Kommune Amtets Halvpart af Raadhusct for

35,000 Kr. Dommerkontorer og Arrester blev derefter henflyttet til 
det nye Ting- og Arresthus i Museumsgade. I Raadhuscts Stueetage 
indrettedes Borgmester- og Kæmnerkontorer. Raadhussalcn ved Siden 
af Byraadssalen blev overladt Stiftsbiblioteket og et Værelse ved Siden 
af Salen indtoges til Læsestue. Byraadssalen blev 1935 smykket med 
Billeder fra Byens Historie udfort af Maleren Grev Danneskjold- 
Samso. Udgifterne ea. 20,000 Kr. afholdtes af Ny Carlsbcrgfondel.
Ting- og Arresthuset, der er opfort 1919—21 efter Tegning af Arki

tekt Glahn, har Retssal, Dommcrkontorer, Politistation, Bolig til Ar
restforvareren og Plads til 30 Arrestanter.

Arresthuset set fru Hotel Maribos Have.

1855, og forsi det folgende 
Foraar kan der tages fat paa 
Arbejdet. Bygningen udbydes 
i Entreprise, der indkonuner 
1 Tilbud; skonl Merlcns’s T il
bud er 500 Rigsdaler over det 
billigste, faar han dog Arbej
det mod at slaa 200 Rigsdaler 
af, saa hans Kontrakt kommer 
til at lyde paa 17,300 Rigs
daler. Byen og Amtet skal 
hver udrede Halvdelen, og
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lijo rn ct ;<f Hoscng;ulo og Hrudri-gadc.
Foto V. FalS.

De nyere og nye Domæner.

VANDFORSYNINGEN har alle Dage værel cn Gren af Bystyret, 
men ganske vist en saa lille Gren, at den til blev helt overset 

og glemt. Den fuldslamdigc Vandforsyning gennem et kommunalt 
Vandværk er kun 30 Aar gammel. I de foregaaende 500 Aar havde 
Maribo som de fleste andre Provinsbyer i del væsentligste klaret 
sig paa samme Vis som Landsbyerne, nemlig ved private Brande. 
Brande i enhver Gaard i Byen var dog en stor og ukendt Luksus. 
Som Regel var to eller flere Huse fælles om cn Brand, og dem, som 
ikke paa denne Maadc kunde hjælpes til Vand, sorgede Byen for 
ved el Par Brande paa Torvet; men selv denne meget simple Vand
forsyningspligt tog Bystyret sig ofte meget let. Der var Tider, hvor 
Brandene paa Torvet var forsomle til Uhyrlighed og stod og faldt 
sammen.
1738 hedder det f. Lks., al der ikke findes nogen offentlig Brand 

paa Torvet. Der skal engang have været lo, men de er tilkastet for
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over 30 Aar siden. Der maa saa være kommet Ordre fra Stiftamt
manden om al sorgc for en ny Brond; thi 1754 vedtog Borgerne at 
bekoste en saadan, da Brondhullct ellers maatlc tilkastes igen. 1792 
er der igen to Torvcbrondc. De er nu med en Bekostning paa 13 
Rigsdaler 2 Mark og 8 Skilling blevet istandsat »til Nytte for Byen 
og Brandvæsenet«. Det fremgaar af Regningen, al det har været 
Vindebrondc med K;edc og Spand. Skont Regningen jo ikke vor af 
forfærdende Karakter, bestemte Stiftamlmanden dog, al den skulde 
deles. Bvkassen skulde betale Halvdelen, og Halvdelen skulde lignes 
paa Byens Grundejere i Korhold til deres Ejendommes Taksation i 
Brandkassen i.
1855 fremkom der gennem Stiftamtmanden Forcsporgsel til Kom

munalbestyrelserne i Nakskov og Maribo om, hvad der kunde gores 
for al skaffe hedre Drikkevand i de to Byer. Del var lidt af en Mis- 
forstaaelsc; thi medens Nakskov ganske rigtig savnede godt Drikke
vand, havde Maribo ingen Mangel i saa Henseende. Dens Kommunal
bestyrelse skyndte sig da ogsaa at melde Hus forbi og svare, at 
der »saavcl i en Del offentlige som i flere private Brondc lier i Byen 
findes saa godt Drikkevand, al del ikke for Tiden kan anses paa- 
trængendc al træffe nogen Foranstaltning til bedre Vandforsyning, 
saa meget mindre, som man ikke hidtil har haft den Erfaring, at 
Byens Indvaanere har lidt Mangel paa godt Vand, naar de har sogt 
del paa Steder, hvor del er at finde«?. Mere kom der ikke ud af den 
Sag.
Kommunalbestyrelsen taler i denne Skrivelse om »en Del« offent

lige Brondc, allsaa maa der have været flere end de lo paa Torvet, 
og det var der ogsaa. Nr. 1 af dem alle var »Kilden«. Den laa i Toften 
for Enden af Norregade, og havde et aldeles fortrinligt Drikkevand, 
der flod rigeligt, selv naar alle Byens Brondc i Torkeperioder stod 
omtrent tomme. Nogen større Stads havde man ikke gjort af dette 
friske Væld; forst langt op i Tiden ofrede man en Karm om den, 
og efter Midten af forrige Aarhundrede anbragte man en Post i den. 
Ved Anlægcl af Kondcnscringsfabrikcn blev Kilden indlemmet i dens 
Grund, og gik senere sammen med Fabriken over til Mælkeforsy
ningen; den er nu degraderet til en almindelig Brønd, men med 
ualmindelig godt Vand. Byens andre offentlige Brondc udover de 
lo paa Torvet er kommet til i den midterste Halvdel af forrige Aar
hundrede. Der stod en paa Gaasetorvet, en i Spillcmandskrogen, en 
ved Klosterhavcn, hvor Leonora Christinas Mindestotte nu staar, og
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cn ved Sygehuset. Den sidstnævnte er den eneste tilbageværende. 
Alle de andre er kastel til efter Anlæget af Vandværket.
I Februar 1907 foretog man ude ved Gasværket den forstc Boring 

efter Vand. Den gav et belt igennem tilfredsstillende Resultat, og 
man skred saa til Anlæg af Værket; del kostede med Vnndtaam, 
Ledninger og det bele ca. 100,000 Kr. 1910 havde man igen Held 
med cn ny Boring. 1917 udvidede man Pumpeanlægcl med en Be
kostning af 15,000 Kr., og 1952 skred man til cn ny stor Udvidelse 
til 23,000 Kr. En Boring i Engen bag »Dana« gav i 60 Melers Dybde 
Overflod af Vand. Værket havde 1932 ca. 11,000 Meler Hovcdledning, 
og 710 af Byens 793 Ejendomme havde indlagt W. C.3. Foruden al 
give Byen godt og rigeligt Vand, er Værket et pient lille Aktiv, der 
giver et aarligt Overskud paa et Par Tusinde Kroner.

VANDA FLØBET, der i vore Dage slaar som Problem Side om 
Side med Vandforsyningen, gjordo man ikke meget Væsen af 

i gamle Dage. Helt op mod den nyere Tid overlod man Rendestenen 
at lose denne Opgave saa godt eller slet som Fald og Regnvejr tillod. 
Regnen var ene om al besorge l ’dskylningen af Rendestenen, hvis 
Ujævnheder tillod Smaapyttcr al blive staaendc ber og der, indtil 
Jorden eller Luften opsugede dem. Indtil Midlen af forrige Aarhun- 
drede bestod Kloakv;esenct i de fleste Provinsbyer af aabne Rende
stene og Groflcr, der forte Vandel fra Stalde og Gaarde ud i en 
Fjord, So eller Ræk.
I Maribo fortes Aflobene ud i begge Soerne, og delle Forhold bestod 

uændret til Tiden omkring 1860, da det blev forbudt al lede Spilde
vandet ud i Sonderso af Hensyn til. at Soen ikke havde frit Aflob, 
idet man holdt Vandstanden oppe ved en »Vandhesl« (Dæmning) 
i Anen mellem de lo Soer. Det var ubehageligt for de Gaarde, som 
laa bekvemt for det gamle Aflob, og saa sogie de undertiden at hjælpe 
sig paa nemmeste, men hojst utilladelig Maade. 1862 fik Kobmand 
Kroyer f. Fks. 3 Rigsdaler i Rode for flere Gange mellem Klokken 
4 og 6 om Morgenen at have udpumpet sil Stald- og Møddingvand, 
saa det lob tvers over Hovedgaden og ned i en Groft til Norrcso. Tid
ligere havde han haft Aflob til Sonderso, men det var nu forbudt i 
Sundhedsvedtægten*.
De ældste Kloakledninger i Maribo er næppe over et halvt Hun

drede Aar. De forsle Gadckloaker af slorrc Relydning blev anlagt 
i Aarenc 1893—94. Førstnævnte Aar anlagdes en Kloak i Østergade
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turd Aflob lal en aaben Groft ud til W althcrs Mose. der laa tvers 
over den laveste Del af nuværende Museumsgade. Derfra fortes Spilde
vandet gennem Tokkelokkebækken til Hunseaa. Den aabne Groft til 
Tokkdokkebækken blev rorlagt 1905. Kloaken i Vestergade anlagdes 
1891 og fortes ud til Jernbanelinien, hvor et Pumpeanlæg ved Ele
fantbroen pumpede Spildevandet over i Norreso. Hovedkloakeme i 
Østergade og Vestergade tilfortes i de folgende Aar Kloakledninger 
fra den øvrige Del af Byen, skont deres Dimensioner og ret plan
løse Anlæg gjorde det umuligt for dem at gore Fyldest paa rette 
Maade. 1907 udarbejdede Ingenior Jochitnsen efter Byraadets An
modning Plan til en hel ny Kloakering. Hovedledningeme skulde 
omlægges, og der skulde anlægges Ben.MiingsstaUoner (Septictanks) 
ved den østre og vestre Byende. Det vestre Bensningsanlæg blev 
anlagt 1912 tæt ved Aaen og Jcmbanedæmningen. Det ostre Anlæg 
anlagdes 1916 efter Overenskomst med H unseby Kommune. De kostede 
tilsammen godt 100.000 Kr. De to Anlæg, hvortil der var knyttet 
meget store Forventninger, blev hurtig en Skuffelse. Renselsesevnen 
var altf for ringe, og Soernes Forurening tiltog i en uhyggelig Grad.

1923 opfordrede Byraadet Landinspektør Jungersen. Maribo, til at 
undersøge Muligheden for en samlet Hovedkloakering til Smaalands- 
havet Landinspektøren udarbejdede derefter Forslag til Anlæg af 
en 65 cm Ledning fra Maribo gennem Maglemer og Knuthenborg 
Park til SmaalandshaveL Anlægsomkostningerne var anslaaet til
306,000 Kr. Planen modte stor Interesse i Byraadet og Byen, men 
blev forst gennemfort 1999—32. I Forbindelse med Anlæget udfortes 
flere tilduttende Kloakledninger, saa den samlede Anlægssum steg 
til 36965S Kr. Senere er flere nye eller forbedrede Kloakanlæg fort 
til Hovedledningen, som stadig har virket til udelt Tilfredshed. Den 
ny Bebyggelse Ost for Revshalevej er ikke med i Systemet, men har 
Aflob til Sonderso gennem Revshalcmose. der virker som Klarebassin; 
men den Tid er næppe fjern, da denne Bydel maa sættes i Forbindelse 
med Hovedledningen ved en Pumpestation. Del udmærkede Kloak- 
væ rt Byen nu raader over, har ogsaa gjort del let a t klare Over
gangen til den tvungne W. C-Ordning5.

STENBROEN er et ældgammelt Udtryk for den slenbclagte Gade 
eller Vej, men man vilde gore sig skyldig i en alvorlig Mis- 

forstaaelse, hvis man satte dette Udtryk i Forbindelse med det, man 
i vore Dage forstaar ved en Brolægning eller Stenbro. I sin ældste
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Skikkelse bestod den af en Mængde uhugnc Sten af hojsl forskellig 
Storrelse, hvis Mellemrum udfyldtes med Grus. Jord og Smaasten. 
Rask Korsel over en saadan Stenbro var livsfarlig, og derfor gik del 
som oftest i Skridt. Det næste Trin i Udviklingen var en Brolæg
ning med runde Sosten af nogenlunde ens Storrelse og lagt saaledes, 
at de fra Husene skraanedc ned mod Gadens Midte, som derved 
blev Rendesten. Brolægningsarbejdet paahvilede helt ud Grundejerne, 
idet hver havde at sorge for sit Fortov, d. v. s. fra Huset og ud til 
Gadens Midte. Bystyret havde altsaa kun Opsyn med. at hver Grund
ejer gjorde sin Pligt. At Resultatet alligevel blev hejst uensartet siger 
sig selv. Alligevel bibeholdtes denne Ordning langt op i Tiden. Forst 
1777 udkom der for Kobenhavns Vedkommende Forordning om, at 
Bystyret skulde overtage Brolægningen. I Provinsbyerne blev den 
gamle Metode bibeholdt ind i det nye Aarhundrede. Skont der saa
ledes ikke paahvilede Bystyret nogen Pligt til at hjælpe Borgerne 
torskoet gennem Byen. er der dog Eksempler paa. at man i Maribo 
gerne vilde bode paa Manglerne, hvor der ingen Grundejere var til 
at afhj.ælpe dem. 1749 besværede de to faste Skatteklagere, Lands
dommer Hoserick og Landmedicus Hahn sig over Byskatten og kri
tiserede. at man havde anvendt Penge til Brolægning. Revisions- 
borgerne svarede, at den paaankede Stenbro var lagt i en smal Stribe 
fra Kirken om langs Klos term uren (om Soslerhaven) og et lille Stykke 
forbi Raadhuset. for at Folk kunde komme torskoet i Kirke. Ren
holdelsen af Stenbroen var hver Lordag besørget af de fattige i 
Hospitalet*.

1792 foretog Mariboborgerne et væsentligt Skridt mod en forbedret 
og mere ensartet Brolægning, idet man paa en Raadsluesamling 
Nedtog, a t Grundejerne ikke mere skulde udfore Brolæggerarbejdet. 
Del hele skulde til Foraaret overdrages en Brolægger, og enhver 
Gaard- eller Husejer skulde saa betale ham for sit Fortov efter 
Opmaaling og til den aftalte Pris*.

1806 blev Landevejsgaden gennem Maribo omlagt, og Systemet 
med Rendestenen midt i Gaden forladt. Udgiften til Brolægningen 
blev nu for forste Gang paalagt hele Byen og ikke alene Gadens 
Grundejere. Arbejdet blev daarligt udfort, og 1809 klagede Overvej- 
mesteren over det. De to eligerede Borgere, Sidenius og Moller, som 
havde forestaael Arbejdet, undskyldte sig med, at de ingen Vej
ledning havde faaet og derfor fulgte den simple Plan at faa Arbejdet 
udfort saa »varigt og mindst bekosteligt som muligt«. Overvejmeste
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rens Kritik var haard: Del hele var planlost. Gade og Fortov havde 
ikke den foreskrevne Bredde, Rendestenene havde ikke det behørige 
Fald, og Stenbroen var ikke slodt ordentlig, saa der nu var store 
Huller«.
Man har formentlig lempet sig igennem de følgende 30 Aar med 

de nødvendige Reparationer, indtil der blev Raad til en hel Om
lægning. Den foretoges 1835—3G. Arbejdet blev nu udfort for Vej- 
kassens Regning og efter Tidens hedste Forskrifter med huggede Sten 
midt i Kørebanen og ordentlige dybe Rendestene paa Siderne. Ved 
Indkørslen til Gaardene og Indgangen til Musene blev der lavet 
»Slenkistcr« med Plankedækscl, og de Købmænd, der vilde have 
Afløb fra deres Gaardc til Rendestenen, maaltc ligeledes lave »Sten
kister« i Forlougct. Efter Arbejdets Fuldendelse blev Brolægningen 
overleveret Amtet og Byen til fremtidig Vedligeholdelse».
Selv om Hovedgaden inden Omlægningen blev betegnet som slet, 

saa var den dog helt fin i Sammenligning med Sidegaderne. Om 
Nørregade, der var en af de mest befærdede, hedder det 1825: Gaden 
har en gammel Brolægning (med store Sten), som i den senere Tid 
er udbedrel med Murbrokker. I den vestre Side er en gammel irregulær 
Rendesten. Del vedtoges al gorc Gaden i Stand*0. Med Opgangspe
rioden kom der ogsaa Gang i Brohægningsarbejdet, og omkring Aar- 
hundredcls Midte var alle Byens Gader brolagle, de stærkest befær
dede tildels med huggede Brosten; de mindre befærdede med runde 
Søsten af nogenlunde ens Storrclsc. Torvet foran Raadhuset blev 
forsi brolagt længe efter Raadhusels Opførelse, Bagtorvet, der nærmest 
er Lege- og Cirkusplads, er fremdeles kun belagt med Ska*rver og 
Grus. Vedligeholdelsen af Hovedgaden, der siden 1836 tildels havde 
paahvilet Amtet, overtoges 1911 af Bven mod en Udbetaling fra 
Amtet |)aa 4000 Kr. Vestergade blev asfalteret 1926 med en Bekostning 
af 61,867 Kr. og Østergade 1934 for 78,483 Kr.

BRANDVÆSENET er ikke den meget gamle Institution, som man 
skulde formode, da Ildebrand lige fra Oldtiden har været en af 

Byernes storstc Farer. Gennem hele Middelalderen og langt ind i den 
nyere Tid var det virksomstc Middel til Ildens Rcgnensning Ned
rivning af cl Par Huse i Ildlinien og Overdækning af de truende 
Huse med udblødte Oksehuder, der stadig overhældtes med Vand. 
Forordningen af 1735 paalagde alle Købstæder at forsyne sig med 
Brandredskalær, men de smaa Byer og blandt dem Maribo var saa
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forarmede, at de vred sig ved Bekostningen og lod staa til. Forst 
efter Brandene 1736 og 1739 tog man i Maribo fal paa at skaffe Byen 
cl Brandvæsen. Der blev kobl en Sprøjte til 115 Rigsdaler, udpeget 
Folk til Betjening af den og ansat en Sprojlemcslcr. Samtidig vedtog 
man paa Baadsluesamlingcn al soge modarbejdet, at der blev »røget 
paa Gaden af smaa Drenge«»». Forargelsen over Boms Tobaksryg
ning, som eksisterer den Dag i Dag, bar altsaa uden Resultat level 
et Far Hundrede Aar. Sprøjten havde man en Del Bryderier med, 
enten man nu var blevet narret med den eller man ikke passede 
den ordentlig.
1761 udkom en ny Forordning om Kobstædernes Brandvjosen. der 

paabod, al der ved liver Ejendom skulde findes cl vist Antal l^eder- 
Braudspande, en for hver 100 Rigsdalers Vurderingssum, slorrc Ejcn- 
doiume skulde tillige have Stige og Brandhage. Der skulde udnævnes 
en Brandinspektor og en Assistent, og ved hver Sprøjte en Brand- 
mester, en Straalemestcr og de nudvendige Brandsvende. Fndvidcrc 
gav Forordningen en lang Bække Forskrifter for brandfarlige Virk
somheder samt fastsatte Straffe for letsindig Omgang ined Lygter, 
Ild og Piber. Den hjalp sikkert meget til Brandvæsenets Forbedring. 
I Maribo blev der f. Eks. jævnlig holdt Syn over Bcliocmos Brand- 
redskaber for at se, om de var i Orden, og saa vankede der Boder 
til de forsommelige> Bystyret sorgede ogsaa for Forbedring af Sprøj
terne og andel Materiel, og havde Byen ikke selv Penge til Nyan
skaffelser, var Kancelliet villigt til at optræde som Laangiver. 1827 
laanlc f. Eks. Byen 600 Rd. til Anskaffelsen af lo nye Sprøjter»3. De 
to blev senere til tre, og Materiellet forbedredes i samme Forhold.
Indtil 1822 var alle Borgerne pligtige lil al mode ved opslaacndc 

Ildebrand, og efter Omgang skulde et vist Antal Borgere holde Vagt 
under Tordenvejr og Udeblivelse straffedes med Boder»4. Denne Ord
ning haandhævedes helt op til Slutningen af forrige Aarlnmdrcdc. En 
af de mange Foranstaltninger, som blev paabudt ved Forordningen 
af 1761, lod paa, at der udenfor hvert Hus skulde staa cl Kar med 
Vand, og der faldt i Sommerheden jævnlig Boder til Folk, der lod 
liannl om denne Bestemmelse» s. Saa sent som i August 1838 ironi
serede en Indsender i Lollandspostcn over alle disse Kar og Baljer paa 
Gaden; de er som Regel omtrent tomme, siger han, og man kender 
ikke i andre Byer noget til denne Fortidslevning. Borgervæbningens 
ene Afdeling skulde ifolgc Forordningen af 1761 fungere som Politi
korps. Den skulde mode med Gevær ved Brandstedet, foretage de
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fomodnc Gadeafspærringcr og holde Øje med det bjergede Gods, at 
ikke Tyve skulde rende med del.
1848 madede Brandvæsenet over to store og to mindre Sprøjter. 

Til hver af de store hortc en Brandmester, en Rodemester, lo Straalc- 
mestre, henholdsvis 10 og 2 Slangcbærerc, 8 — 25 Pumpcrc, 8 — 3 
Vandbærere og 2 — 3 Nedbrydere. Brandinspektoren havde Rang og 
Uniform som Kaptajn, næstkommanderende som Premierløjtnant, 
og Assistenterne som Sekondløjtnanter og Brandmestrene som Undcr- 
officerer*®. Politiafdelingen skulde ligeledes mode i Uniform og be
væbnet. Vandtilførslen skele i Tønder paa Vogne og senere paa 
Sluffer. Tordenvagten var fordelt mellem Sprojtcmandskabct 12 ad 
Gangen fra hver af de store Sprøjter og 12 for begge de to smaa. 
Til Sprøjternes Vedligeholdelse var ansat en Overværkmester og en 
Undermester — formentlig Smedemestre. Hver Sprøjte havde sin 
l'ane og Fanebærer, medens hele Korpset maallc nøjes med een 
Tambour. Senere udvidedes Underofficerskorpset, saa der ved hver 
Sprøjte rar baade Ovcrbrandmcstcr og Undcrbrandmcslcr i Uniform. 
Ligesom der dannedes et særligt Nedbrydningskorps og et Rednings
korps med Befalingsmænd af Undcrofficersgrad»?.
Ved Loven af 21. Marts 1873 blev Brandvæsenet i Købstæderne orga

niseret. Tjenestepligt havde enhver Mand i Alderen fra 20 til 50 Aar; 
men da der ikke var Brug for saa mange, var det tilladt al købe sig 
fri, en Tilladelse, der naturligvis kun blev benyttet af de bedre stillede. 
Brandkorpscl skulde i Maribo tælle mindst 180 Mand og Ordenkorpscl 
24 Mand forsynede med Politistave og Politiskilt. Ordenskorpset gled 
eflerhaandcn stille ud af Verden uden nogensinde at være officielt 
ophævet.
1893 blev Brandvæsenet i Maribo forbedret ved Ansættelsen af cl 

fast tonnet Mandskab paa 14 Mand og to Assistenter, der kunde alar
meres ved Ringning fra Randhuset saaledes, at de hurtig kunde være 
paa Pletten og begynde Slukningsarbejdet, inden det tjenstpliglige 
Mandskab naaede frem. Samtidig blev Materiellet moderniseret og 
forbedret.
Anlægel af Vandværket 1907 medførte igen en Reorganisering af 

Brandvæsenet. All det gamle Materiel med Vandlander, Sluffer og 
Læderspande blev overflødigt, og det indrullerede Mandskab fik kun 
Pligt til al møde ved særlig Alarmering.
Den sidste Ændring er foretaget 1938, idet man har sluttet Kontrakt 

med Zoneredningskorpset, der mod el Honorar paa 300 Kr. aarlig
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skal mode, naar Brandinspektoren paakalder dels Hjælp. Samtidig 
blev det lonncde Korps indskrænket til 12 Mand og en Assistent.

GASVÆRKET er det ældste af Maribos tekniske Værker. Tran- 
lyglctidcn, der gik forud, var kun kort. 1859 tændtes Gade

belysningen for forste Gang. Den bestod af 40 Tranlygter, nemlig 
10 Hjornclygtcr og 30 »Sidelygier« med tilhørende Lygtearmc. Hele 
Herligheden var kobl af Kobenhavns Kommune (der nylig havde 
faaet Gasbelysning) for 181 Rigsdaler. Med Opsætning, Istandsættelse 
af Lygter m. m. kom hele Bclysningsanlægct til at staa Kommunen i 
303 Rigsdaler 9 Skilling. Udgiften til Tran det forste Aar androg ca. 
100 Rd.is. Det vundne Fremskridt noterede Borgerskabet naturligvis 
straks med Tilfredshed, men den varede ikke ret længe. Sammen
ligningen med Kobenhavn og Nakskov, hvor Gasblussene straalede, 
bragte hurtigt de osende Tranlamper i Miskredit, og allerede 1863 
udsendte Maribo Kommunalbestyrelse et Opraab til Borgerne om al 
tegne sig som Aftagere af Gas, idel man henviste til Nakskov, hvor 
Gasværket i 1862 havde givet 1300 Rigsdaler i Overskud. Man anslog 
Bekostningen ved Opførelsen af cl Gasværk til 25,000 Rigsdaler, og 
det viste sig senere at passe helt godt. Tilslutningen til Planen tog 
sin Tid, men 1865 blev Værket bygget af Ingcnior Thorning, og 28. 
December toges del i Brug. Det skulde egentlig været sket Aftenen 
for, men man turde ikke. Folk var jo  lidt usikre for ikke al sige 
ængstelige ved denne brændende Luftart, som man havde hort saa 
meget om baade af ondt og godt, og da der 2den Juledag holdtes 
del traditionelle Klubbal, og mange Folk i den Anledning var borte 
fra Hjemmet, besluttede man al vente til den 28. December^. Der 
var den Aften mange Folk paa Gaden for at se det nye Lys, og i 
mange Hjem blev Proven foretaget med stor Forsigtighed og ikke 
ringe Nervøsitet. Et lille Efterspil fik Premieren, og det var ikke 
kedeligt. Da Lyset var tændt, inviterede Ingcnior Thorning samtlige 
Arbejdere til Fest hos Billardholdcr Schoppe, og det endte med, al 
alle Lysarbejderne fik ordentlig »Blus paa Lampen«. De, som kun 
skulde hjem og i Seng, hørte man intet om, men desto mere om den 
arme Mand, der var ansat som Lygtepasser og i den Egenskab skulde 
ud og slukke Lygterne Kl. 111/*. Han slap ikke Runden igennem uden 
al have slaaet 13 Lygter itu med sin Slige. Han blev idoint Erstatning 
og 5 Rigsdaler i Mulkl2». Forhaabentlig har Thorning betalt ogsaa 
denne Del af Gildet.
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Værket svarede iovrigt til Forventningerne og gav allerede forslc 
Aar 750 Rigsdaler i Overskud. Tilslutningen voksede stadig, saa man 
efter 20 Aars Forlob, altsaa 1880 skred til en stor Udvidelse, der 
kostede 82,000 Kr. To Gange til udvidede man med 20 Aars Mellem
rum, nemlig 1900 med en Bekostning paa 15,000 Kr. og 1926 med en 
Forbedring til 55,000 Kr. 1980 foretog man en delvis Fornyelse af 
Vierket ved Opforelsen af et Ovnhus med nyt Retortsyslem; det 
kostede 78,000 Kr., som afholdtes af Værkernes Fornyelsesfond.

ELEKTR IC ITETSVÆRKET  er det yngste af Maribos tekniske 
Værker, og tillige det, hvorom der til al begynde med stod slorsl 

Strid. Den gjaldt dog ikke Beslutningen om, at man skulde have el 
Eleklricitclsva*rk — thi delte blev enstemmigt vedtaget i Byraadcl 
den 4. Januar 1911 — men derimod Værkets Beliggenhed. Del første 
Forslag lod paa, at Vierkel skulde bygges i Museumsgade paa en 
Grund, der studie op til den gamle Borgerskoles Gymnastiksal. Ud
valgets Formand, Gartner P. Hansen gik imod denne Plan og fore
slog at bygge Vierket ved Sulirsvej for Enden af Nørregade. Herom 
opstod der en vældig Diskussion i og udenfor Byraadcl. Modstanderne 
af Hansens Plan hævdede, al Grunden var usikker, da den laa saa 
nær ved den sumpede Ende af Norreso, som var afskaaret ved An- 
la*gct af Jernbanen. Del h jalp  ikke, at Hansen gennem cl Par Grav
ninger konstaterede, at Grunden var god nok, og efter meget Avis
skriveri startede man en Protestadresse med 140 Underskrifter, der 
blev overrakt Bvraadet. E fter stor Debat i Raadcl vedtoges del at 
lægge Værket paa den omstridte Grund ved Suhrsvcj. Et Byraads- 
medlem var saa oprort herover, at han gennem en Protokollilforsel 
fralagde sig alt Ansvar, hvis Elektricitetsværket en skonne Dag helt 
eller delvis var forsvundet fra Jordens Overflades*. Værket blev op
fort i Lobel af Sommeren 1911 med en Bekostning paa 180,000 Kr., 
og den 20. November skinnede del »hvide Lys« for forslc Gang over 
Byen. Gkedcn herover blev burlig lidt blandet, thi Trcdicdagcn gik 
Lyset pludselig ud overalt i Byen, og det gentog sig to Dage senere. 
Fejlen blev hurtigt fundet og rettet, og dermed var ogsaa Børne
sygdommene ovcrstaact. Tilslutningen til Vierket skete saa stærkt og 
hurtigt, at det allerede tre Aar efter Anlægcl blev nodvendigt al 
anskaffe endnu en Maskine til 55,000 Kr. Næppe havde man faael 
det nye Anla’g færdigt, for det viste sig overflødigt; men det var nu 
hverken Forbrugernes eller Værkets Skyld: men Verdenskrigens. 1916
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blev Olieforbruget rationeret, og kort efter borte det hele op. Af 
Hensyn til de mange Virksomheder, som havde indrettet sig med 
Elektricitet som Drivkraft, innnltc Værket holdes i Gang. Man laanle 
forst af Sukkerfabrikerne et Damplokomobil, der ved Hjælp af Tone- 
fyring leverede den nødvendige Drivkraft, og opstillede imens el

Torvegasværk, og indrettede 
den ene Dieselmotor til Gas
motor. Del kostede ikke min
dre end 53,537 Kr. og var in
genting værd, da Olietilfors
lerne efter Krigen igen blev 
normale. Saa gik del igen 
stærkt opad, og 1920 var den 
elektriske Belysning indfort i 
alle Bvcns Gader, saa »Byen 
paa delte Omraade er foran 
Kobenhavn.«. 1923 foretoges 

en ny Udvidelse, der kostede 112,541 Kr. Samtidig paatog Værket 
sig al levere Strøm til »Midtlollands Andels-Elektricitetsforsyning«, 
og der opfortes 13 Transformatorstationer. Det .medførte 1925 en 
ny Udvidelse af Værket med en Bekostning af 120,000 Kr. 1928 
sluttedes der en for Maribo meget fordelagtig Kontrakt med Nak
skov, der bekostede el Slærkstrømsanlæg fra Nakskov til Maribo, 
hvorved Mariboværket blev i Stand til uden Anlægsudgifter at paa
lage sig Levering a f Strom  som Drivkraft til Maribo Dampmølles store 
Virksomhed.
Bortset fra Krigstiden har Værkets Overskud været stadig stigende; 

det var 1912/13 2028 Kr. i 1935/36 var del ikke mindre end 93,953 Kr.21.

Elektricitetsværk«'!. Til venstre »Dnnn.<

KØDKONTROL fik Maribo 1907, og 1910 opførtes en Træbarak 
som Kodkonlrolslalion i Museumsgade. Kodet blev synet paa 

Slagtcstedernc, og forsi 1920 oprettedes el offentligt Slagtehus, hvor 
al Slagtning og Kontrol foregaar. Slagtehuset er opført paa Andels
slagteriets Grund og e jes  og drives a f delle efter Overenskomst med 
Kommunen.
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Udsnit af Rcsens Tegning af Maribo, ca. 1650. med Resens Tekst.
t) Kirken. 2) Hrødrekloslcr, nu Sognepræstens Residens. 3) Sostreklostor. 4) Brodreliavcn. 5) Soslrohuvcn. 7) Kørrcso. 8) 

Den gamle Kirkes Sled, da Uyen kaldtes Skemmingc, nu bruges samme Kirke til Lade. 0) Latinskolen. 10) Randhuset. 11) Klo- 
slcrgadc. 12) Norregudc. 13) Langegade eller Oslcrgade. 14) Klndhestcgndc (Mellcmgade). 15) Sondergade. 10) Brodregndc, hvor
igennem lndkorslen til Klostret (Tallet lorkert anbragt at Tegneren) 17) McUemgadc (Torvegade). 18) Indkorscl til Sostrchavcn.



Ji'rnl>nm'K;i<lc mrd Sliftsmusccl.
Kolo S. Nissen.

Opvæksten.

SVØBIiT om den ved Kongebudet 1110 oprettede Kobstad vm saa 
beskedent som vel muligt. Landsbyen Skinuningc, som fik denne 

.lire, saa ud som Flcrlallcl af Datidens sman Bondebyer. Den bestod 
af en Klynge lerklinede, halmta'ktc Hytter med el Bcboelserum i den 
ene linde og i den anden Staldplads til de faa Hoveder og Heste samt 
Loplads til den fattige Avl. Kimet op til disse Huse stod nogle Smaa- 
skure. Det var alt. Det eneste »anseelige«- i Byen var den lille Sten
kirke, der laa paa Hjørnet af Adclsvcjcn gennem Byen og Vejen ud 
til Markerne i Nord. Der var noget at gore, om der skulde komme 
en Kobstad ud af denne Samling Ronncr. Den nve Købstads Herskab 
var klar herover, men tvivlede ikke om, at Resultatet nok skulde 
blive stort og godt. Det forslc Klostcrfolkcne gjorde var at udstikke 
cl Torv, hvis Størrelse kan tjene som Maalestok for den Fremtid og 
Vækst, man liltænktc Byen. Derefter blev de forste Gader udstukne, 
allcsammcn Øst for Torvet, hvor den nye Kobstad skulde brede sig.
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Pladsen Vesi for Torvel optoges liell af Ivloslrcl og den gamle Kirke 
med den lille Kirkegaard.
Klosterlcdelsen har nalnrligvis vjerel meget virksom for at faa 

driftige Folk til at slaa sig ned i den frenispirendc Kohstad og har 
sikkert ogsaa haft Held dermed, men noget Bevis herfor kan ikke 
fores. Kohstadens forste 70 Aar ligger i fuldstændigt Morke, og af 
Meddelelserne fra de meste 70 er den i del foreganende Afsnit om
talte Bvvedhegl fra M«S8 næsten alt, hvad der er bevaret. Kl Par 
Smaating skal lige mevnes. 1IHS klagede Konfessor Oluf Clausen 
over, at I'olk gjorde Indgreb i Maribo Kohstadrettigheder gennem 
ulovlig Handel udenfor Portene, hvorved Varerne fordyredes. Kong 
Hans forbod derfor slig ulovlig Handel og gav Klostrets I'olk Ret til 
selv at skride ind herimod>. Der gik selvfolgclig lang Tid, inden 
Maribo kunde tænke paa at tage Konkurrencen op med de ældre og 
slorrc Nahokohstædcr, men 1505 indrettede man sig dog paa al 
konkurrere med de andre om Torvehandelen. Maribo havde ikke 
som de ældre Kobstæder »frit Torv« en Gang om Ugen, d. v. s. al 
Folk uden den sædvanlige Afgift til Kongen kunde indforc deres 
Varer til Salg paa Torvet. Da Kong Hans i 1505 overnattede paa 
Klostret, udvirkede Konfessor og Abbedisse, at Maribo ogsaa fik 
denne ltcl til frit Torv hver Lørdags.
Til Bcdommelsc af Byens Velstand og dermed.ogsaa dens Vækst 

i dens 2dct Aarhundrcde har man egentlig kun Skatteansættelserne, 
der gennem Sammenligninger mellem Byerne giver Oplysninger om 
deres relative Storrelse. 15,36 udskrev Christian III en Skat i samtlige 
Kobstæder. Nakskov skulde svare 2000 Mark, Sakskohing 500, Nysted 
.300, men Maribo kun 100. Aarct efter man Nysted og Stubbekøbing 
udrede hver 600 Lod Solv, Sakskohing 500, men Maribo kun -100 
Lods. Byen er altsaa stadig ikke alene den yngste, men ogsaa den 
mest uformuende af Lolland-Fnlslcrs Købstæder. Den er dog sindig 
paa Vej opad, men standses saa pludselig af den Svobc, der gen
nem Aarhundrcdcr atter og alter rammer Byen, nemlig Ildsvaadcn.
I Rigsarkivets topografiske Samlinger findes et Andragende fra 

Maribo Borgere om Skattelettelse. Det er desværre ikke dateret og 
kan ikke tidsfæstes nærmere end til Tiden mellem 1540—1550. Del var 
paalagt Maribo al stille 10 veludrustede Karle til Kongens Flnade, 
og del er denne Byrde, Borgerne andrager om at faa lettet, idet 
de henviser til, al de forrige Gang var takseret til 5 Mand. Men 
dernæst anfører de som Begrundelse for Andragendet, at de kun er
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en lille Hob Borgere, omkring GO, og ni de alle er billige Ugedags* 
mænd. snn de flcslc af dem formanr kun al yde lidi, Ihi — og nu 
kommer del interessanteste — hvad de bar Itnfl, bar de sal til ved 
al forbygge sig cfler den store Vnmlcild. der overgik dem for 8 Aor 
siden. Hvad de bar bygget man nogle af dem igen sælge, og andre 
bar mnattet pantsætte de nye Bygninger. Desuden bor de ved den 
nlfnre Vej for de nf Kongens Folk, der skal rejse nf Landet eller 
ind i det (Ruten til Udlandet gik jo over Snkskobing. Maribo, Rodby, 
Femern), og alle disse Folk er de pligtige til, mere end nogen anden 
af Kobslsedernc oppe i Landet, al underholde med 01, Herberg og 
Vogne til Befordring. Endelig beder de Kongen betænke, at deres 
seneste Udredning (de 5 Karle) kostede dem over 388 Daler, og de 
beder derfor om at blive belt fri for at yde noget denne Gang, san 
meget mere som ingen af Borgerne er sofarende, da deres By ligger 
inde i Landet. Derimod vil de gerne bjudpc til med Fedevarer efter 
Kongens Bestemmelse, saa de ovrige Kobstæder (paa Udland) kan 
slippe billigere.
Om Borgerne bar faaet noget ud af delle Andragende vides ikke, 

og det er for san vidt ogsaa et underordnet S|K>rgsmnnl. Interessen 
ligger udelukkende i Meddelelsen om den store Ildsvaade og i Op
givelsen nf Borgernes Antal til 60.
Dette betyder naturligvis ikke, at der kun boede 60 Familier i 

Byen, men at der kun var 60, der bavde Borgerskab som Kobmænd 
og Hnnndværkcrc; det var jo  dem, som i del væsentligste skulde 
bære Skattebyrden, og derfor regnede man ikke Daglejere og lig
nende med i denne Forbindelse. En By med 60 næringsdrivende var 
naturligvis ligefuldt en lille By; men man paa den anden Side ikke 
glemme, al selv Kobstu’dcr, der laa bojt oppe i Rækken, som Regel 
havde under 1000 Indbyggere i den her omhandlede Periode.
Hvad Tidspunktet for Ildsvaadcn angaar, ligger det nær at antage, 

al Ulykken er indtruffet 15-12 og ikke, som Kall-Rasmusscn mener, 
1540. Det var almindeligt, at en By, der ramtes af en saa stor Ulykke, 
blev fritaget for alle »Skatter og Tynger« i 6, 8 eller 10 Aar. Forste 
Gang Maribo paa denne Maadc glider ud af Skattelisten er 1542. 
Forsi paa Aarct nævnes Byen blandt de lollandske Byer, som skal 
have Landsknægte i Borgcrlcjc, men ved en senere Indkvartering 
samme Aar slipper Maribo fri, medens de andre lollandske Byer 
faar deres Part. Maribo nævnes heller ikke i en senere paa Aarct 
foretaget Udskrivning af Folk med stærke Heste. I en Taksering til
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Husining i 1544 cr Maribo ligeledes den enesle Købstad paa Lolland- 
Falslcr, der slipper fri. 15*18 udskrives der Skal i Købstæderne. Maribo 
cr paa Lislcn opfort med 100 Daler, men er derefter overstreget. Ny
købing og Nysted slaar med 100 Daler, Sakskøbing med 40 og Nak
skov med 500 Daler.
Hvornaar Skatlcfrihcdslidcn er udlohet, kan ikke bestemt konsta

teres, da del kun cr dc ekstraordinære Skatter, der udstedes Befalinger 
til; men 1555 og senere figurerer Maribo alter blandt dc skattepligtige 
Byer; 1557 skal Byen sammen med de andre lollandske Kobsta*der 
udruste cl Skib med Bl MaiuH, og i de følgende Aar arbejder Maribo 
sig stol opad.

OPGANGSTIDEN for Maribo cr nu for Alvor inde. Ved en 
Skatteudskrivning 1564 er Nakskov sal til 4000 Daler, Nykø

bing og Maribo slaar lige med hver 1000, Nysted er paa 600 og Saks
købing paa B00. Maribo jam rer sig over denne store Skat og faar 
da den har »haft stort Bcsva*r med Kongens Krigsfolk«, Lov at 
slippe med det halve og kommer saaledes næslnederst i Lollands- 
rækken. Der faar den ikke Lov at blive. Ved Udskrivning af Krigs
folk samme Aar slipper den ganske vist med at blive stillet paa 
Linie med Sakskøbing og Nysted; men næste Gang ryger den over 
dem. 1568 bliver Nakskov paalignet 1200 Daler, Nykøbing 600, 
Stubbekøbing 400, Maribo B00, Nysted 200 og Sakskøbing 100. 1572 
er Maribo avanceret op i Rækken med de næsistorsle, Nakskov skal 
betale 800, Nykøbing, Stubbekøbing og Maribo hver 200, Nysted 100 
og Sakskøbing 50 Daler. En Skatteudskrivning 1576 viser ganske dc 
sainmc Tal5 og samme Rangforordning. Denne Stilling beholder 
Maribo indtil den i 1596 igen rammes af en stor Ildsvaade.
Skatteudskrivningerne viser, al Maribo i Tiden mellem de to Ilds- 

vaader bar udviklet sig stærkt og meget stærkere end Lollands andre 
Købstæder, Nakskov alene fraregnet. Derfor var Branden i 1596 ogsaa 
en langt større Katastrofe end Branden el halvt Hundrede Aar tid
ligere.
Den 2. Juni 15% skriver Christian IV til sine menige Undersaatler 

i Maribo, at ban bar erfaret, hvorledes Ildebrand bar gjort stor Skade 
paa deres By; ban vil derfor tillade, al de i samfulde 6 Aar fra 
Brevets Dato maa være fri for Byskal, saml være fri for at bolde 
Bosseskyllcr og Baadsmænd og være fri foi al anden kongelig Tynge. 
Dagen efter sender Kongen Borgerne el nyt Brev, hvori ban bcvil-
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ger dem G Skibsladninger norsk 'lommer, kvit og Tril uden Bcla- 
ling6. For anden Gang rejser Maribo sig af Asken. 1603 er Skallc- 
fribedsperioden udlobel. og Byen sættes atter i Skal og arbejder sig 
burligl i Vejret; en Tid bar den endog overflojet Nykøbing og slaar 
blandt landsdelens Købstæder kun tilbage for Nakskov*, der laa 
bojt oppe i Hækken blandt alle Landets Kobslæder, men Maribo 
havde ogsaa 1621 faaet en særlig Chance — og benyttede den. Klo
strets Fald blev ikke alene Byens Ophojelsc med Hensyn til Selv
styret, del medforte ogsaa okonomisk og moralsk Forandring, vel 
egnet til at hæve Borgernes Selvtillid og ogc Fremdriften, liftervirk
ningerne af Kaunpebranden i 1596 var forlængst overvundet, driftige 
Kobmænd havde oparbejdet Handelen til et hidtil ukendt Omfang; 
der var Grade og gryende Velstand over den lille Bv. Skolen i Soro 
der var traadl i Klostrets Sted og havde overlaget dets Bygninger 
og Jorder samt Akeise, Told og anden Indtægt, var el ganske ander
ledes Herskab end Klostret. Det nye Herskab begyndte med at sælge 
væk af Klostrets gamle, forsomte Bygninger og af Grundene i og ved 
Byen. Naar Borgerne ikke alt for hidsigt overbod hinanden, var der 
godt Kob. Billigere og bedre Byggemateriale end de gamle Kloster
bygningers Tommer og Sten kunde ikke tamkes, og Folk med Penge 
skyndte sig at erhverve Grunde i Byen og dens Udkant. Der hand
ledes og byggedes i disse Aar som aldrig for. Det nye Herskab mær
kede man ikke meget til, og del er vel det behageligste, der kan siges 
om et Herskab. »Skoletiden«, om man tor kalde den saa, varede kun 
44 Aar og formede sig — i al Fald for de forstc 30 Aar — som den 
lykkeligste Tid, man endnu havde kendt og længe, lamge efter kom 
til at kende.
Et tilforladeligt Billede paa Byens stigende Omsætning har man 

i Toldindtægterne. 1621 var Tolden og Akeisen i Maribo og Band- 
holm bortforpagtet til Borgmester Soren Sørensen for 35 Daler halv- 
aarlig. Selv om det var billigt, var del dog sikkert Maalestok for, 
hvad den Forretning tidligere havde været værd. Faa Aar efter blev 
Forpagtningsafgiften forhøjet til 80 Rigsdaler. Men ogsaa dette var 
alt for billigt, og 1632 oprettede man et særligt Toldkontor i Band
holm, hvor alle indførte Varer med samt deres Toldafgift bogforles. 
Allerede to Aar efter gav Tolden og Akeisen over 300 Daler i Ind
tægt8.
Trods al Fremgang kunde Maribo ikke holde Stillingen som den 

næststørste By paa Lolland-Falslcr. Nykøbing, der nod godt af sit
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Hof — forsi Knkcdronningens, siden Tronfølgerens — gik foran, saa 
Maribo inaallc nojes med 'lVcdiepladscn, men med cl slorl Forspring 
for de Ire andre. 1635 belalle Nakskov 371 Rigsdaler i Skal, Nykobing 
165, Maribo 109, Slubbekobing 68, Nyslcd 62, Sakskobing 42. 1651 
er Tallene: Nakskov 300, Nykobing 125, Maribo 75, Nyslcd 40, Saks
kobing 30 Rigsdaler». Del er forsle Varsel oin Nedgang. Byen har 
igen værel hjemsogt af en Ildebrand, der dog ikke synes at have 
naacl slnrre Omfang. Del cnesle, vi ved om den, er, al Borgmester 
Jens Pedersen 1650 fik Ire Aars Frihed for »Skaller, Tynge og Ind
kvartering«, fordi hans Gaard var brændt og han selv næppe sluppet 
derfra med Livel'». Hvorvidt andre har lidi Skade, oplyses ikke; 
men der kan være slodl andre Uheld lil; (bi 1652 var Maribo i 
Restaurer med lo Aars Skaller og fik alvorligt Tilhold om al betale. 
1655 sakkede Byen agter ud for Slubbekobing. og Aarct efter faar 
den Lov al stille 7 Baadsmænd i Stedet for 14, cflcrsoin »Byens 
Næring og Formue er svækket«**. Maribo har ikke faact sig arbejdet 
op af disse nu ukendte Vanskeligheder, før Svenskekrigen væltede 
sine Ulykker over den saa vel som de andre Byer. Tiden op imod 
1650 maa da betragtes som Byens Hojdcpunkl i Udvikling og Vel
sland. De følgende Hundrede Aar gav kun Tilbagegang, og først ind 
i 1800-Aarcnc kan man regne med, al Byen naaede samme Udvik
ling i Bebyggelse og Folketal som halvandet Hundrede Aar tilforn. 
Resens Tegning (Side 12-1), der stammer fra Tiden omkring 1650*), 
giver et godt Indtryk af Byen, hvis man blot holder sig til Gade
nettet eller Gadenavnene. Med Hensyn til Husrækkerne maa man 
derimod ikke opfatte Tegningen som noget gyldigt Udtryk; thi de 
er kun udført som Signaturer, og siger intet om hverken Gaardcnes 
Mængde og Slorrclsc eller Gadernes mere eller mindre tætte Be
byggelse.

’)  Sc Hind I Side 157.
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Østergade set fra Torvet.
Foto  N . iM. N'idtfn.

Spredte Træk fra Bylivet.

HVFR MANI) I VAABKN parat til at forsvare sig mod Vold 
udefra, havde fra Tidernes Morgen va*ret en uskrevet Î ov for 

hvert Bysamfund, lidt tilfældig Karakter havde del vel altid haft, 
men efter at Christian III havde skabt Uo i Landet, blev ogsaa denne 
lokale Væbning rundt om i Kohsliedcrne sal i System, og hele Anrhun- 
dredet ud blev der fra Regeringens Side fort Tilsyn mod og holdt Møn- 
string af Borgerskytterne. 1585 fik f. Fks. Lensmanden Mnck Fifsland, 
der havde de lolland-falslcrskc Kobstæder i »Forsvar«, Ordre til al 
holde Mønstring af Indbyggerne i Nakskov, Maribo, Sakskøbing og 
Nysted. Han skulde ¡forvejen underrette Borgerne om Tid og Sled, 
saa de kunde være samlede ved hans Ankomst, og han skulde da 
fore Tilsyn med al de var forsynet med Harnisker og gode Vær
ger, ug foreholde dem, at de altid skulde være i tilbørlig Rustning 
og parat til al forsvare deres Bv. Hver Borger blev efter Formue 
og Lejlighed paalagl al præstere saa og saa mange Vaahcn til sig
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og sine Folk. Maribo skulde stille 110 Mand i Vaaben, Nakskov 345. 
Nvkobing 122, Nysted 90 og Sakskobing 67 Mand! Men ogsaa til Ri
gets Forsvar maatte Kobstæderne yde cl meget væsentligt Hidrag. 
Den Flaadc. Frederik II skabte, blev for en væsentlig Del ydet af 
Kobstæderne. De lolland-falstcrskc Kobstæder skulde f. Eks. stille 
med cl Skib paa 60 Læster med 60 Mands Besadning og de fomodne 
»Stykker« (Kanoner) og Ammunition. Maribo skulde for sin Part 
svare til 10 I^ester og 10 Mand'-*.
Kobstæderne skulde endvidere være hehjadpelig med Bemandingen 

af de Skibe, Kongen selv byggede. 1564 skulde Købstæderne f. Eks. 
skaffe 1800 Mand. Maribo skulde for sin Part stille 10 Mand vel 
rustede med »Harnisk, gode Værger og lange Spyd«, en Randmand 
skulde mode med Styrken i København og paasc, al ingen af dem 
rendte væk undervejs». Manglede Kongen Haandværkere eller Hnand- 
Inngcrc til sine Byggearbejder, blev det paalagt Kobstæderne at 
skaffe dem, men naar det drejede sig om Kongens private Slots- 
byggeri, betalte ban ganske vist selv Folkene en beskeden Lon. 1566 
skulde Maribo f. Eks. sende to Mand til Arbejde paa København 
SloH. Til Tider manltc Kobsta*dcmc skaffe Kongen Fctaille til Hær 
og Flaadc; hver Købstad fik da Ordre til at sende saa og saa mange 
Sider Fla*sk, saa og saa mange Skipund Brod o. s. v. Den mest 
trykkende af disse forskellige Naturalydelser var dog »Borgelcjcn« 
(Indkvarteringen) af Baadsmænd og Bosscskyllcr, hver By fik efter 
sin Størrelse tildelt saa og saa mange, og somme Tider gjaldt Ind
kvarteringen en hel Vinter. Del var for det meste Lejesvende, altsaa 
grove Krabater, som dels kostede meget i Fode, dels var i hoj Grad 
generende som Husfæller, der kom og gik, hvor de vilde, og rapsede, 
hvad de kunde. Under Christian IV blev Øerne hernede som oftest 
forskaanet for Indkvartering mod at betale Borgelcjepenge, en Ord
ning, man i hoj Grad foretrak; thi i rede Penge vidste man dog, 
hvad man skulde udrede, med Indkvarteringen var man derimod helt 
ude i det uvisse.
For alle disse Variationer af Skallcydelscr blev selve Pengeskatten 

dog ikke forsoint; særlig naar der var Krig, kunde Kravene være 
skrappe nok. 1564 maatte Maribo betale 1000 Daler, 1566 100 Daler 
i Solv og 100 Daler i Klippinge, 1568 drejede det sig om 400 Daler i 
Krigsskal og cl halvt Aar efter om 300 Daler, 1570 var det to Gange 
400 og 1572 igen 200 Daler».
Under Christian III og Frederik II var Tiderne for Kobstæderne
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dog gode og Skatterne ingenlunde hanrdt trykkende, del samme gælder 
de forslc «30 Aar af Christian IVs Regering, senere, da hans Krige 
kaldte Fjenden ind i Landet, hlev det va-rre, og ikke sj.ældcnt kneb 
det med at præstere det forlangte i rette Tid. 1027, 28 og 30 skulde 
Byerne hernede i Borgelcjcpenge betale 9 Sk. daglig for hver Mand, 
de var ansat (il; det vilde for Maribos Vedkommende i Reglen sige 
10 Mand. Det gik smnat med Inddrivelsen af disse Penge. I Novem
ber 1630 stod det rige Nakskov i Restance med 242 Daler og det 
meget mindre Maribo med 24;'»*/* Daler. Skatten gentoges Aar efter 
Aar med stedse stigende Restancer. 1638 skyldte Nakskov 1017 og 
Maribo 763 Kurantdaler6.

TR/ETTENE mellem Borgerne indbyrdes eller mellem Borger og 
Adelsperson er det væsentligste i de sparsomme Efterretninger 

der er levnet os om Borgeri i vel i Maribo i denne Periode. El Par af 
de mest særprægede skal nævnes:
1593 fik Peder Grubbe. Knud l ’rnc og Morten Ycnstcrmand Ordre 

til at undersogc og domme i en langvarig Trætte mellem Lensmand 
Fr. Hobe paa Aalholm og Christoffer Guldsmed i Maribo. Sidstnævn
tes Svoger havde været Foged paa Fr. Hobes Gaard i Skaanc, og 
efter Fogdens Dod havde Hobe bemægtiget sig hans Regnskaber og 
ladet dem revidere med del Resultat, al Hobe havde nogle Hundrede 
Rigsdaler til Gode. Fogdens Enke — der var Soslcr til Guldsmedens 
Kone — havde ikke faacl Lov til at faa en Repræsentant med i Regn
skabsopgørelsen. Hobe fratog desuagtet Enken en Bondegaard og næg
tede at betale en Del Øksnc, Fogden havde opkøbt til ham, og Bøn
derne, som havde solgt Øksncne til Fogden, gjorde derefter Udlæg i 
Enkens Bo. De tre Adelsmænd gjorde ikke stort ved Sagen og fik paa ny 
1595 efter Fr. Hobes Dod Befaling til alter at kalde Parterne for sig. 
Udfaldet er ikke klart, men del affodlc i al Fald et dybt Had til 
Guldsmedcfolkcnc hos Fr. Hobes Enke, Cidscl. Hun rejste nemlig 
Trolddomsbcskyldning mod Guldsmedens Kone Dorthe. Fru Cidscl 
beskyldte kort sagt- Dorthe Guldsmed for at have forgjort hendes 
Mand og ovel saadanne Kunster, at lian ikke kunde konunc sig. Gode 
Folk havde betroet Fru Cidscl, al de havde horl Dorthe Guldsmed 
udtale sig paa en Maade, der kunde tyde i nævnte Retning, og pan 
dette Grundlag skred Fru Cidscl ind mod Dorthe Guldsmed paa vol
delig og ulovlig Vis. Hun fulgte nemlig ikke Lovens Vej og lod Dorthe 
Guldsmed tiltale for Maribo Ret. Nej, hun lod uden videre sine T jc-
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nerc gribe Dorthe og knsle hende i Fængsel. Derefter rejste Fru Cidsel 
Sag mod hende ved Lollands Landsting med Beskyldning for ved 
sine Kunster at være skyldig i Mandens Dod. Landslingsdommeren 
henvise Sagen til Afgorelse ved Kirkenævn, og lier forte Fru Cidsel 
sine Vidner. Kirkenævnet frifandt Dorthe indtil videre, og paa Grund
lag heraf afsagde Landsdommeren Dommen, der kom til al lyde paa, 
at Dorthe, indtil videre (hedre) Bevis kunde fores, burde frifindes for 
Trolddomsheskyldningen. Guldsmedcparrcl vilde ikke lade dette »ind
til videre« sidde paa sig. og stævnede Landsdommeren for Kongens 
Betterting for at fan hans Dom omstodlL Men selv her var man 
ikke sikker paa, at Dorthe var helt fri for Trolddomskunster, og 
Landsdommeren blev frikendt. Guldsmcdefolkcnc mantte lade Trold
domsskyggen hvile over sig hele deres Liv.
— I en Drabssag fra 1559 er det alle Borgerne der staar mod Adels- 

personen. Faa Lngestoftc sad Fru Anne Urne som Enke, og hendes 
Foged laa i stadig Klammeri med Maribo-Borgerne, der havde Klo- 
sterjorderne, som stodlc op til Engestofte, i Forpagtning. Fru Annes 
Foged maa under hendes Beskyttelse have forulempet og skadet Ma
ribo-Borgerne groft; thi en Dag Fogden var i Maribo stod Borgeren 
Rasmus Hctland parat med Bossen i sin Dor, og da Fogden kom i 
Nærheden, skod han ham uden videre ned. Hvad der er forcgaael 
imellem dem oplyses ikke, men Rasmus Hctlands Kone, Mariane, 
stod ved Siden af Manden og opmuntrede ham til at skyde. Baade 
Manden og Konen blev sat fast; men hverken Byfoged eller Borgere 
var opsat paa at faa ham domi, og Abbedissen var heller ikke syn
derlig nidk.cr i saa Henseende. Man maa formode, at Fogden ikke 
har faacl andel og mere end hvad de alle undte ham. Men Fru Anne 
var imidlertid blevet Hofmcslcrinde hos Enkedronning Dorthea og 
var derfor Kongens Øre nær. Hun klagede til ham over ikke at kunne 
faa Dom over sin Fogeds Drabsmand, og Frederik II skrev saa til 
Abbedissen. Det hedder i Brevet, at Fru Anne har haft sin Fuld
mægtig paa Maribo Ting, men at Byfoged og Borgere har vægret sig 
ved al give hende Dom over Misdæderne, hvorfor Kongen nu befa
ler Abbedissen al tilholde Byfogden og »andre vore Undersåtter der 
i Byen, som Befaling have at domme udi slige Sager« at de skal 
hjælpe Fru Anne overfor Rasmus Hetland saa meget som Lov og Ret 
er. Fru Anne fik ligeledes en Skrivelse med Befaling til Byfoged og 
andre om at »granske og forfare« denne Sag. Det hjalp ikke. Fru 
Anne maa igen klage til Kongen, og denne skriver da til Lands
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dommer ved Lollands Landsting Claus Huilfeld og beordrer ham til 
at stævne By fogden og de anklagede for sig, undersøge om Fogden 
med Rette har vægret sig ved al domme i Sagen, og derefter selv 
afsige Dom og hjælpe Fru Anne til sin Ret. — Desværre foreligger 
der ikke Oplysning om, hvorledes denne mærkelige Sag endte. Der
imod faar vi et lille Fingerpeg om, at Forholdet mellem Klostret (og 
Byen) og Fru Anne nok kunde give Anledning til voldsomme Ud
ledelser, idet Frederik I l i  et andet Brev taler om den Jordtrætlc, der 
er mellem Abbedissen og Fru Anne. Kongen vil ikke lade udgaa no
gen Befaling, men henstiller, at de selv bliver enige eller udpeger 
nogle Adclsmamd til at domme dem imellem.
Omtrent samtidig med Rasmus Hellands Sag verserer der mærke

ligt nok ogsaa en Sag om Drabsforsøg paa en anden Foged. Denne 
Gang gælder det Klostrets Foged Jacob Anderson, der boede i Ma
ribo. Han faar, da Kongen i August 15G0 opholder sig paa Halstcd 
Kloster, udstedt et Frcdslosbrev over Hans Pouelson, der for nogen 
Tid siden sclvfjcrde har overfaldet Fogden, »hugget og saarel ham 
uden skellig Aarsag«. Ved Dom paa Herredsting og Landsting har 
Fogden faaet sin Avindsmand gjort fredlos, men Hans Pouelson ved
bliver at true og undsige Fogden, saa denne stadig gaar i Frygt for 
ham. Kongen byder derfor alle Fogder, Borgmestre, Raadtmend og 
alle andre al være Jacob Anderson behjælpelig med al paagribe Hans 
Pouelson og faa ham domi.
— En Mængde Retssager angaar Pengemel lem værender, hvor 

Adclsfolk ikke vil betale deres Skyld, og hvor Borgeren maa soge 
Hjælp hos Kongen, der da ogsaa beredvillig skrider ind med skarpt 
Tilhold til den fornemme Skyldner om al betale». Ja , Borgmester 
Soren Sørensen faar endog nedlagt Forbud mod at Ebbe Galt, som 
skylder ham Penge, forlader Landet, for han har betalt sin Skyld»0.
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Mangeøen i Søndersø

Koloni mej utallige Rnlrr. Se M u p n n n a i  I lu ft» .

Skatterne.

B\ SKA ITEN lager sig altid latterlig ringe ud ved Siden af de 
mægtige Statsskatter. De forslc Hundrede Aar i denne Periode 

var den ret minimal, saa stiger den langsomt uden derfor al miste 
sin beskedne Karakter. 1772 blev der f. Eks. udskrevet 299 Kigsdaler 
til Byens egne Fornødenheder). 1781 steg man til .'151 RdA Den væ
sentligste Del af disse Bcloli gik til Lønninger, men det maa bemær
kes, at alle ckslraordina*rc Udgifter blev fordelt ved særlig Ligning 
og opkra'vet særskilt. Det var omstændeligt og besværligt; men Lysten 
til nye Foranstaltninger blev i nogen Maadc bæmmet, naar man fik 
præsenteret Hegningen samtidig med Vedtagelsen, og denne skete 
i disse Tilfælde altid ved Haadslucsamling. Eksempelvis kan næv
nes, at da man i 1779 ansatte en Vægter til foruden den, man havde 
¡forvejen, vedtog man al lomie dem med hver 4 Mark ugentlig, der 
skulde indkræves bos Borgerne ugentlig med 2 Sk. af en Gaard og 
1 Sk. af hvert Hus». 1800 blev der udskrevet paa Næring 172 Rd. 30 
Sk., paa Grunden 179 Rd. 4 Sk.L 1810 var Tallene henholdsvis 815

139



Rd. og 832 Rd. 2 Mk. 8 Sk., og ved særlig Ligning Lon til Vægterne. 
Skorstensfejer og Skarpretter. Sidstnævnte lonncdcs med 2 Sk. af 
hver Gaard og 1 Sk. af hvert Hus, det gav I Rd. 13 Sk.5. 1830 blev ud
skrevet 587 Rd. paa Næring, 578 Rd. -1 Mk. 5 Sk. paa Grund, 54 Rd. 
i Præstc- og Dcgncpcngc, 117 Rd. 3 Mk. til Skorstensfejeren, 4 Rd. 
13 Sk. til Skarpretteren. Men af denne Ryskal skulde udredes 1G3 
Rd. 5 Mk. 14 Sk. i Indkvarlcringshj.ælpeskal, snn del Reloh, som ud* 
skreves til Hyens egne Fornodenheder, udgjorde 1177 Rd. 2 Mk. 4 Sk.® 
Stalsskatternc var anderledes glubske; de var jævnt stigende op gen

nem Tiden, og efter Svenskekrigen 1657—50 blev det rent galt. Skatte
skruen i Forbindelse med Enevældens okonomiske Politik pressede 
Saft og Kraft ud af Befolkningen.

KONSUMTIONSSKATTEN (Forbrugsskatten) var en af Svenske
krigens første Resultater, den blev indfort ved Forordningen 

af 21. Juli 1657 og betegnet som en midlertidig Krigsskat. Midler
tidigheden varede ikke mindre end 200 Aar, og Skatten virkede i al sin 
Tid overordentlig hæmmende paa Handel og Omsætning. I Tidens 
Lob blev flere og flere Omraader lagt ind under Konsumtionen, men 
i sin Begyndelse omfattede den: Skal paa Forbrug, Kvæghold og 
Tiende. Af all, hvad der indfoldes i Kobslæderne til Slagtning og 
Forbrug, skulde der i Byporten svares: Af en Okse en Rigsdaler, en 
Ko 3 Mark, en Kalv og et Svin 12 Skilling, Faar og Lam 6 Skilling, 
en Kalkun 4 Skilling, en Gaas, et Par Ænder og cl Par Hons 1 Skil
ling, en Tondc saltet Kod 4 Mark. en 'Fonde Hvede, Rug, Malt, Mel 
eller Gryn 1 Mark, et Lispund Ost 2 Skilling. Af Kvægholdet skulde 
aarlig svares: Af en Hest, Okse eller Ko 8 Skilling, pr. Svin 1 Skil
ling, Faar eller Lain 1 Skilling, af et Bistade 3 Skilling. Af hver 
Tonde Brændevin, der brændtes, 12 Skilling, og Tiendenyderen 
skulde af hver Tonde Tiendekorn svare 8 Skilling. Endelig fulgte 
forskellige Toldforhojelscr med i KobelL Senere blev flere andre 
Skatter lagt ind under Konsumtionen. I)cl var 1) Græsningspenge, 
d. v. s. Skal af de Kreaturer og Nyttedyr, der opdræltedes i Byen,
2) Vognskatten, d. v. s. Vogninændenes Afgift paa 4 Skilling pr. 
Rejsemil, 3) Folkeskatten, d. v. s. Skat af de Folk, Husbonden holdt; 
den varierede fra 2 til 4 Mark pr. Hoved efter Folkeholdets Art. 4) 
Kopulationsskallcn, d. v. s. Bryllupsskatten, der varierede fra 1 til 
50 Rigsdaler efter Brudgommens Rang og Formue. Under Konsum
tionen regnedes endvidere al Indforsel og Handel med Vin, Brændc-
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vin, Tobak og Sall saml Mollernes Afgift af det Korn, de malede. 
Disse Afgifter gjaldt ogsaa for Landet, men den øvrige Forbrugs
skat gjaldt kun Byerne.
For at forhindre Indsmugling af Varer, skulde Byen ikke alene 

forsynes med I’ortc eller Bomme ved alle Landeveje, der forte ind 
i Staden, men hele Byen skulde yderligere indhegncs med Gærder 
og Grofter, og alle private Udgange eller Bagporte skulde holdes 
forsvarlig stængt og laaset. Denne Indhegning var naturligvis det 
svageste Punkt i den hele Ordning. Gærderne blev opfort saa pri
mitive, at de kun stod som Konstatering af et Forbud, men ingen
lunde som nogen reel Hindring for Oveiskridelscn. Svaghederne i 
Gærdet meldte sig hurtigt, og Borgerne sørgede i Smug for, at de 
blev stadig flere og storre.
Langt om længe blev Rentekammeret saa klar over, at Svsle- 

met ikke passede for de smaa Byer. Den ansatte Embedsmand, 
Konsumtionsforvalteren og hans Betjente var for stort et Apparat 
for en lille By og slugte det meste af Skatten. Man provede saa al 
bortforpagte Konsumlionsafgiften til den højestbydende. Konsum
tionsforvaller Poul Andersen fik Maribo-Konsumtionen i Forpagt
ning for Aarenc 1689, 90 og 91 for 730 Rigsdaler aarligs. Det blev 
saa Forpagterens egen Sag al sorge for al faa, hvad der tilkom ham, 
bl. a. ved at soge al bremse Smugleriet. I December 1688 — altsaa 
inden Forpagtn ingen endnu var traadt i Kraft — sendte han Rente
kammeret cl langt Klagcmaal over Forholdene, som han havde lært 
dem at kende i sin Embedsmandstid.
Han klagede over Indhegningens slette Tilstand, der gjorde Byen 

ganske aaben, og han lagde ikke Skjul paa, at Byfogden i denne 
Sag ikke var bedre end Borgerne. Byfogden fik saa Ordre til at sørge 
for, at Beboerne holdt Gærderne i Orden,, og han fik selv den Næse, 
al han skulde gorc sin Pligt og ikke give Borgerne »ct ondt Eksempel«.
Indhegningen var nu ikke det eneste Konsumtionsforpaglcren kla

gede over; han folie sig kort sagt snydt og narret fra alle Sider. Han 
anførte, at de Konsumtionsvarer, der ankom ad Søvejen (Salt, Vin, 
Tobak og tildels Brændevin), oplagrcdes i Bandholm, og at der først 
ved Indførslen i Byen bclallcs Konsumtionsafgift af dem, hvilket 
gjorde det muligt for Købmændene dels ved Nattetid al indsmugle 
Varerne i Byen, dels direkte fra Bandholm al sælge disse Varer til 
Proprietærer, Præster, Fogeder og Bønder udenom Konsumtionen. 
Han ansøgte derfor om Tilladelse til at ansætte en Tjener i Band
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holm. der kunde afkræve Konsumtionsufgiften saa snarl Varerne 
fortes i Land. Delte fik lian Lov til.
El andel af lians Klagepunkter har sin Interesse derved, at det 

oplyser os om, at Byens Bom den Gang ikke stod umiddelbart ved 
Aaen, men »20—.10 Skridt« indenfor. Mellem Anen og Bommen laa 
Maribo Vandmølle, der havde cl daarligt Bv som Smugkro, og 
Moderen snod efter Konsumtionsforpagterens Paastand haade med 
Hensyn til Malingsafgift og ulovlig Brii-ndevinsbnendmg. Forpag
teren foreslog derfor at flytte Porten de 20—00 Skridt, saa Moden 
kom indenfor Bygrænsen, Aaen kunde saa blive el Led i Indheg
ningen og gore denne betydelig sikrere. Rentekammeret afslog dog 
at gaa med hertil9. Sandsynligvis af Hensyn til Knuthenhorg, der 
ejede Vandmøllen.
Del blev stadig vanskeligere for Forpagteren at magte Opgaven, 

og da Povl Andersen havde forsøgt sig i seks Aar, gav han op.
Saa provede man igen med noget Nvl, idet man lod de smaa 

Byer selv forpagte Konsumtionen med all, hvad dertil horle. Begyn
delsen blev gjort i Maribo 1696. Forpagtningssuinmcn var 600 Rigs
daler, og denne Sum skulde saa lignes paa Borgerne i Forhold til 
deres Handel, Forbrug og Folkehold; kun Kopulationsskatten skulde 
opkræves uanset Ligningen, men Indtægten af den skulde gaa i 
Byens Kasse, eventuelt være med til al dække hvad der efter Lig
ningen manglede i de 600 Rigsdaler.
Del var som sagt noget nyt, man nu begyndte paa, og Byfoged 

Wulfsen, der skulde forcslaa del hele, var aabenbart meget ængstelig. 
Han sendte Rentekammeret en meget omstændelig Foresporgsel og 
bad om og fik Resolution om de Ting, han stod tvivlende overfor. 
Han begyndte sin Skrivelse — man tor godt sige selvfølgelig — med 
at udtale sin store Tvivl om, at Byen, der »er udi slet Tilstand«, 
gennem Ligning kunde præstere de 600 Rigsdaler, Konsumtionen var 
ansat til. Rentekammeret, der aabenbart mente, at der blev hylet 
baade i Tide og Utide, oversaa ganske denne Bemærkning, men 
svarede iovrigt laalmodigl paa de mest selvfølgelige Ting, Byføgden 
fandt paa al sjnirgc om. Han nærede Tvivl om, al man kunde finde 
nogen, der var egnet til Hvervet som Opkræver af Ligningen og fri
villig vilde paatagc sig del, »saasom de vederhæftigste er sejlende 
Mænd« og ikke hjemme del meste af Sommeren. Han var ogsaa 
bange for Vanskelighederne ved at faa lagt en retfærdig Ligning 
og ved at forhindre, at »de faa Borgere i Byen, som har nogen
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Næring og Midler, forskaaner sig og vælter Byrderne over paa de 
fattige«. Han bad derfor om, al den tidligere Konsumtionsforpaglcr 
Poul Andersen maatlc faa Ordre til at være til Raadighed med sine 
Boger, naar Ligningen skulde forfaltcs. Han vilde saa prove at faa 
en godvillig Ordning med Borgerskabet. Men ban sporgcr, hvorledes 
ban skal forholde sig overfor de Borgere, der protesterer mod for 
boj Ansættelse. Kammeret svarer, at den Ligning, han og »otte af 
de redeligste Borgere« har sat som retfærdig, skal alle respektere*».
Saa vidt man kan se har Borgerne været vel tilfredse med den nye 

Ordning; men det lader til, at det har knebet med at præstere den 
akkorderede Sum. Korsogel synes ikke at være gentaget 1607; men 
ved Indgangen til 1698 androg baade Maribo. Sakskøbing, Nysted 
og Rodby om, al Konsumtionen maalie blive lignet paa Borgerne 
ligesom 1696 i Maribo, og delte bevilges paa Betingelse af, at Lig
ningspengene indbetales kvartalsvis til Amtsforvalteren**. Men heller 
ikke denne Gang blev Rentekammeret tilfreds med Resultatet; Pen
gene gik ikke ind som de skulde, og den af Byfogden indsendte Op
gørelse kasscrcdes gentagne Gange. Man vendte saa igen tilbage til 
Bortforpagtningen til Enkeltmand, dog saaledes al Konsumtionen af 
Vin, Biændcvin og Salt ved Bandholm udskiltes fra Maribo og bort- 
forpagledes til Tolderen, der i Forvejen havde Tolden ved Bandholm 
i Forpagtning. Begyndelsen her var heller ikke videre god; den første 
Told- og Konsumtionsforpagter, Peder Hansen Halsen, romte fra 
cl Underskud paa et Par.Hundrede Rigsdaler, og den næste (den 
i et tidligere Kapitel omtalte Montrossi) døde og hans Enke fik 
eftergivet et Minus paa 196 Rigsdaler*2.
Heller ikke denne Gang blev Bortforpagtningen af Maribo Kon

sumtion til Enkeltmand af lang Varighed, og saa fandt man endelig 
den rette Form, idet en eller flere af Byens Borgere kautionerede 
overfor Rentekammeret og formelt gik ind som Forpagtere; men 
reelt var del Byen der havde Forpagtningen og lignede Belobet paa 
Borgerne. Denne Ordning varede indtil 1766; men selvfølgelig mang
lede det ikke paa Klager og Rivninger. Forpagtningssummen laa som 
Regel mellem -100 og 500 Rigsdaler, men steg mod Slutningen af 
Perioden meget betydeligt.
Klager og Rivninger var der som sagt nok af, og skont de Mænd, 

der kautionerede overfor Rentekammeret og formelt oplraadlc som 
Forpagtere, kun fik deres Udlæg og Ulejlighed betalt, var der stadig 
Folk nok til al skumle over dem.
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17-15 var Utilfredsheden over, al Forpaglningshclobcl steg. saa stor, 
at man for Alvor ticnkte paa at gaa hort fra Forpagtningen og lade 
Konsumtionen opkra*vc som i de store Byer. By fogden lod saa »dc 
•1 Mænd« udarbejde et Overslag over Bekostningen ved Byens Ind
hegning. Overslaget lod paa 1-10 Rigsdaler, 5 Mark og 8 Skilling, og 
denne Sum i Forbindelse med Tanken om de Gener, der vilde folgc 
med Skattens Opkrævning i Byportene og Husene, virkede saa af- 
svalcndc, at man uden flere Indvendinger vedtog at betale efter de 
8 Mænds Ligning*3.
1752 var det for Alvor galt igen, og Sagen blev denne Gang af en 

mere opsigtsvækkende Karakter fordi Stiftamlmanden. Greve Råben, 
uforsigtig havde blandet sig i Striden paa en Maade, der oversteg 
hans Kompetence. Formanden for de »1 Mænd« var Kobmand Niels 
Toft, en baade dygtig og kampglad Mand, der laa i stadig bitter 
Strid med den lidet ansete og lidet tiltalende Byfoged Niels Siersled. 
Nu havde Niels Toft paa Borgerskabets Vegne forpagte! Konsum
tionen, og da Siersted vilde drille ham ved at faa lavet en uheldig 
Ligning, lod Niels Toft de 4 M;end forfatte en Ligning, der d.ækkedc 
Forpagtningssummen. Saa fo'r Byfogden til Stiftamtmandcn og kla
gede over, al den gamle Form med en Ligning forfattet af 8 paa 
ftaadslucforsamlingcn udmcldle Mænd, ikke blev respekteret, og 
samtidig klagede den noget kværulantc Landsdommer Hoscrick ovci 
Niels Tofts egenmægtige Fremfærd og de sidste Aars Ligning, hvor
ved han, Landsdommeren, mente sig raml urelfierdig haardl*L Stift- 
amtmanden gav saa Byfogden Ordre til som sivdvanlig at lade ud- 
meldc 8 Mænd til al foretage Ligningen. Men herved kom Stiflaml- 
manden uforvarende i Strid med Bestemmelserne i Konsumtions- 
kontrakten, der henviste Forpagteren til enten at komme overens 
med Borgerne ved at Inde dc »1 Mænd« foretage en Ligning, som 
alle saa havde at rette sig efter, eller hvis Borgerne ikke vilde delle, 
lade Konsumtionen opkræve i Portene op hos de enkelte Borgere. 
Det kom paa de i den Anledning afholdte Raadslueforsamlinger til 
ret dramatiske Optrin, idel Bvfogden med Sliflamlinandcns Skri
velse i Haanden spurgte Niels 'loft, om han ikke vilde respektere 
Sliftamtmandcns Ordre, medens Niels Toft i Stedet for al svare 
herpaa spurgte Byfogden, om han vovede al sætte sig op mod Kon
gens Befaling, som den her var givet gennem de hoje Herrer i 
Renlekammcrol. Byfogden fnos og rendte igen til Stiftamtmandcn, 
og da Niels Toft stadig ikke lod sig rokke, indklagede Stiftamtmandcn
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ham for Rentekammeret, men her fik han ikke Medhold; Niels Toft 
var fuldt berettiget til at optræde, som han havde gjort. Sliflamt- 
manden skrev igen og paahcraahtc sig. at de fleste af Horgerne var 
utilfreds med den Ligning, Niels Toft og de » I Mænd« havde lavet; 
men Rentekammeret svarede pannv, at skont man godt forstod, at 
Stiftamtmanden i bedste Mening havde »meleret« sig ind i den Sag, 
var der intet derved al gorc,s. Sliftamtmandens og Bvfogdens Neder
lag var altsaa absolut, og Toft fik sin Ligning respekteret.
I de følgende Aar nægtede Rentekammeret at slutte Kontrakt alene 

ved Forhandling, men salte Konsumtionsforpaglningen til Auktion. 
Resultatet blev, at Forpagtningssummen steg Gang efter Gang fra 
500 til 700, «S00, 900 Rigsdaler. Utilfredsheden, Klagerne og Vrøvlet 
voksede i samme Forhold, og 1766 var der ingen af Byens Borgere, 
der vilde have med Sagen at gore, og paa en Raadstucforsamling 
vedtog man saa at sende Byfogden til Auktionen i København for 
at byde paa Byens Vegne»«.
Byfogden havde ikke Held med sig, Rentekammeret vilde have en 

licslemt Mand at holde sig til som Forpagter, og Resultatet blev, at 
en fremmed overtog Konsumtionen i Maribo. Det var en Konsum
tionsembedsmand Lars Leegaard, der blev højestbydende med 920 
Rigsdaler. Han vilde ikke have all det Vrøvl med Ligningen, og 
krævede, som han havde Ret til. Konsumtionen opkrævet i Portene 
og hos de enkelte Borgere i Overensstemmelse med deres Forbrug og 
Næring. Heraf fulgte atter, at Byen skulde indhegnes og »Portene« 
— del vil for Maribos Vedkommende nu kun sige Bommene — 
skulde istandsættes, en Bekostning der paahvilede Byen. Indheg
ningen blev nok i første Omgang saa som saa; thi Konsumtionsfor
pagteren klager over den, og Stiftamlmandcn maa give Byfogden 
streng Befaling til al sørge for, at den bliver ordentlig.
Havde Maribo-Borgerne været utilfredse med den gamle Ordning, 

saa blev de tifold mere utilfredse med den ny. Posekiggeriet i Portene, 
Snuscrict i den enkelte Borgers Næring og Forhold vakte hurtig en 
saa indiedt Forbitrelse, al der indtraadtc ligefrem Krigstilstand mel
lem Borgerne paa den ene Side og Konsumtionsforpagteren og hans 
Betjente paa den anden. Man snod ikke alene for Gevinstens Skyld 
men ogsaa for Fornøjelsens, og del blev en udsøgt Spas at lokke 
Konsumtionsbetjentene paa Jagt efter en formentlig Overtrædelse, 
som til sidst afsløredes paa en Maade, saa Betjentene var til Nar. 
Til Gengæld udfoldede Betjentene alt det Krakileri, de kunde, saa
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del cndlc med Skaddsord og Trusler, underliden med Vold og deraf 
folgendc Skovning og Rellcrgang.
I Januar 1767 havde Konsumtionsforpaglcrcn ved Fuldmægtig 

Godske ladet indstævne tre Mænd fra Erikstrup og Haared, der i 
»Porten« havde overfaldet Konsumlionsbctjcnlene med Uskæld og 
Trusler og voldelig havde fjernet en Bom. Fuldmægtigen fra Knu- 
Ihenhorg, der modle for de indstævnte, haanede Modparten, fordi 
han havde udlaget Stævning til Mariho Ret i Stedet for Knuthen- 
borg Birk, hvorunder de sagsogtc hortc hjemme. Retten afviste derfor 
Sagen og paalagde Konsumtionsforpaglcrcn 4 Rigsdaler i Sagsom
kostninger. Det var jo  en kedelig Udgift, men del var værre med 
Spotten, der nu fra alle Sider haglede ned over de upopulære Kon- 
sumlionshctjentc. Ved en anden Lejlighed klagede Konsumtions
betjent Dichtborn til Stiftamtmanden over, al »det gemene Borger
skab er blevet saa oprorske«, at de tragler ham efter Livet, idel 3 
af Kobmand Pheiffers Karle sammen med et Par andre har over
faldet ham og havde slaact ham ihjel>7, saafremt ikke el Par af 
hans Kammerater havde reddet ham. Overfaldet begrundedes med, 
al Konsumtionsbetjenten havde hugget en Bondekarl i Hovedet, saa 
Blodet flod af ham. Begge har vel fortjent, hvad de har faaet.
Konsumlionsbcljcnlcnc var aahenhart ikke alle af forsle Klasse; 

en af dem blev i al Fald nogle Maaneder senere domt for Konsum
tionssvig. Han havde givet en Bonde Passerseddel for 3 Lispund 
Oksekod, skont han havde betalt for 4, og bagefter fratog Betjenten 
ham det ene Lispund under Paaskud om, at der var betalt for lidt. 
Bonden klagede til sil Herskab paa Lungholm, der tog sig af Sagen 
og fik Betjenten domi til al yde Bonden i Erstatning 1 Rigsdaler og 
1 Mark, i Omkostninger idomlcs han 14 Rigsdaler, og i Bode til 
Mariho Hospital 6 Rigsdaler. Endvidere blev ovennævnte Godske for 
sin usommelige Procedure under Sagen domi til at betale en Mulkl 
paa 2 Rigsdaler»«. Del fremgaar heraf, at Konsumtionsfuldmægtigene 
har laget Parti for den svigagtige Betjent, hvilket lader formode, at 
del hlandl Konsumlionsbcljcntcnc var god Latin al snyde Bonderne, 
naar man kunde komme afsled med det; formodentlig ud fra den 
Betragtning, al eftersom baade Borger og lionde altid efter bedste 
Evne sogtc at snyde Konsumlionsfolkcnc, maatle disse saa vidt mu
ligt gorc Gengæld. At det forholdt sig saaledes fremgaar med al 
ønskelig Tydelighed deraf, al den Konsumtionsbetjent, der havde 
snydt Bonden, ikke blev afskediget; thi tre Maaneder efter blev han,
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efter at være grebet paa fersk Gerning, anklaget og domt for at have 
snydt Konsuintionsforpagteren, og nu forst blev lian afskediget.
Konsumtionsbcljcntcnc havde Kel til, naar som helst de fattede 

Mistanke til en Korger. at trænge ind i hans H iis  og anstille Under- 
sogelsc, og de benyttede sig flittig af denne Kel. Under de Former, 
hvorunder Konsumtionen i Maribo i de sidste Par Menneskealdre 
var opkrævet, havde man ikke kendt til sligt, og Undersøgelserne 
blev derfor altid opfattet som en personlig Formormclse. Hvis Under
søgelsen hckra'ftedc Mistanken, blev den paagaddende Borger ind
stævnet for Kcllen under Paastand om Dom for Konsumtionssvig; 
men det var sclvfolgclig ikke altid let mod den indstævntes Benæg
telse at fore tilstrækkeligt Bevis. I Maj 1707 blev Björn Dreiers 
Hustru anklaget for at have brugt mere Malt og Kug til Brænde
vinsbrænding end der var betalt Konsumtion af; hun luogledc pure, 
og Sagen blev saa gjort afhængig af hendes Kd; hvis hun ikke turde 
sværge paa sil Udsagns Kiglighed, skulde hun betale 10 Kigsdalcr; 
svor bun derimod, skulde Konsuintionsforpagteren betale hende 8 
Rigsdaler i Sagsomkostninger. Hun svor*0.
Som Stemningen i Byen var, er det ikke at undres over, at Kon

sumtionsforpagter Leegaard blev led og ked af den Historie, han 
her havde indladt sig paa. Da del forstc Aar af hans Forpagtnings
lid var gaact, modtc han til en Kaadstucsamling og tilhod Bven at 
overlage Forpagtningen for de lo sidste Aar af hans Periode. Han 
motiverede det med, at Borgerne overfor ham havde klaget over, at 
deres Næring aftog som Folge af, al »Konsumtionen blev opkrævet 
i Portene, hvortil hverken Indvaanerne eller Bønderne i mange Aar 
haver ræret vante«, og Folgen var, al andre Købstæder log Næringen 
fra Maribo. Da han, Leegaard, boede langt herfra, kunde han ikke 
selv forestaa Oppcborslen og vilde derfor tilbyde Borgerne den paa 
de samme Betingelser, han selv havde den, nemlig 920 Rigsdaler 
om Aaret. Borgerne sagde imidlertid nej Tak20. I Januar 1768 lykke
des del alligevel Leegaard at slippe ud af Vrovlet, idel Købmand 
Johan Groth overlog hans Forpagtningskontrakt for de sidste to Aar. 
Men ogsaa Borgerne havde faael nok af Fortrædelighederne, og da 
Perioden var udløbet, overdrog de Groth og Reimer at byde 800 
Rigsdaler om Aaret for Forpagtningen i Aarene 1770, 71 og 72. De 
fik den for 805 Rigsdaler, der skulde lignes paa Byen som i gamle 
Dage. 8 Mænd udmcldtcs til al forfatte en Ligning, der blev godkendt 
af Borgerne. Da de tre Aar var gaact, fik Byen tilbudt Konsumtionen
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i Forpagtning for 700 Rigsdaler; men Borgerne fandt Summen for 
hoj »formedelst deres ringe Næring og Brug«. Købmændene Staal 
og Groth log saa Forpagtningen for de kommende 3 Aar-1.
Med 1778 gik Konsumtionssporgsmaalct ind i en ny Face for Maribo 

og andre smaa Byer; thi den 15. Oklobci dette Aar udkom en ny 
Konsumtionsforordning, der bl. n. bestemte, al Konsumtionen ikke 
mere manite bortforpagtes, men overall skulde opkræves og kon
trolleres ved kgl. Fmbedsma'nd og Betjente. Maribo fik en Forvalter, 
en Kontrollør og 5 Betjente. Samtidig blev Kravene til Byernes Ind
hegning skærpet betydeligt, Herom siger Forordningen folgende, der 
ogsaa har direkte Adresse til Maribo:
Da Kobstædernes slette Indhegning giver Lejlighed til Indsnigclsc 

af Varer, saa befales del paa det alvorligste Byfogden at tilholde 
Indvaanerne al holde Indhegningen og Indgroftningeme i forsvarlig 
og upaaklagclig Stand og tillige at afskaffe og tilspærre de ulovlige 
Baglaagcr og Indkørsler. Hvis nogen viser sig modvillig til at ind
hegne for sin Grund, skal Bvfogden lade Arbejdet udfore paa hans 
Bekostning og ¡domme ham Mulkt fra 2 til 4 Mark, der kan inddrives 
ved Udpantning.
Maribo fik Ordre til al anskaffe nye Bomme for alle Landevejs- 

indkorslcrne fra Vest og Øst, Syd og Nord og lade Udgifterne hertil 
ligne paa Borgerne22. 1779 blev der endvidere udenfor alle Bommene 
i Maribo bygget Akeiseboder, der bekostedes af Regeringen og afgav 
Vaglstuc med Kontor saml Bolig for en Konsumtionsbetjent.
Maribos forste Konsumtionsforvalter hed Falck, og han blev ikke 

til Glæde for nogen af de interesserede Parter, hverken for Borgerne 
eller Regeringen. Sidstnævnte skaffede han Bryderi ved sin gentagne 
Kassemangel, og med Borgerne laa han stadig i Krig og paafortc 
dem paa den blotte Mistanke Skovning og Retssager for Konsum- 
tionssvig. 1779 blev Kohmand Frrebo saaledcs pure frifundet for 
Konsumtionsforvnllcrcns Anklage og fik endog tilkendt 20 Rigsdaler 
i Sagsomkostninger23. Kort efter blev Parykmager og Brændevins
brænder Bfilow — en iovrigt berygtet Person — ligeledes frikendt. 
Men Falck havde ogsaa andre Midler til Raadighed, naar det gjaldt 
om at drille og chikanere Borgerskabet.
Christian VI's pietistiske Helligdagsforordning af 1735, der under 

Straf med Mulkt og Gabestok tvang Folk til at sogc Kirken, inde
holdt ogsaa en Bestemmelse om, at der ikke mnatte drives nogen 
Slags Handel og Næring i Kirketiden om Son- og Helligdage, og
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al Kobslædcrncs Porlc og Bomme skulde holdes lukkede fra Morgen- 
gudstjenestens Begyndelse til Eflcrmiddagsgudstjcncslcns Ophor. 
Efter Christian Vl’s Dod slappedes hurtig Haandhævclsen af disse 
Bestemmelser, og der havde nu i mange Aar været en livlig Bonde- 
handel om Søndagen i alle de lolland-falslerskc Købstæder. Falck 
fik gravet denne gamle Forordning op og foranledigede, at den nye 
Byfoged Mathias Hcimer gav ham Ordre til al sørge for, at Bommene 
i Overensstemmelse med den gamle Forordnings Paahud skulde 
holdes lukkede i Kirketiden. Bønderne, der kom til Byen for al sælge 
deres Produkter og maaske kohe el og andet med hjem. lilcv vist 
tilbage ved Bommene, og da det var overgaael dem én Gang, sogte 
de til anden nærmeste Kobstad, hvor de uhindret kunde handle. 
Maribo-Borgerne blev rasende og gjorde Falck Givet saa hedt, at han 
1782 klagede til Amtmanden over, at han ved at haandh.æve Forord
ningen »Tid efter anden havde paadraget sig denne Bys Beboeres 
Had«. Han anmoder derfor om, al de andre Købstæder maa faa 
Paalæg om ogsaa at holde Hclligdagsfreden. eller al Maribo maa 
faa Resolution om, al den heller ikke behover al lage Hensyn (il 
Forordningen. Amtmanden kunde selvfølgelig ikke sjette en gæl
dende Lov ud af Kraft, og Resultatet blev altsaa en Skrivelse til Falck 
om, al han havde Ret til al holde Bommene lukkede, og en Skrivelse 
til Byfogderne i de andre lollandske Kohstjcdcr med Paalæg om al 
sørge for, at Hclligdagsforordningcn af 1735 blev overholdt. Men til 
Gliedc for Borgerne havde Falck ogsaa andet og mere at k.empc med, 
og del var de økonomiske Vanskeligheder, der resulterede i stadig 
Kassemangel — en Skødesynd, han forovrigt delle med de fleste af de 
Tiders usselt lønnede Emhedsmjcnd, der havde Kasser med Statens 
Penge under Hænder.
Allerede 1782, kun 3 Aar efter Falcks Ansættelse, er det galt. Efter 

at han forgæves er rykket nogle Gange, foretages et Kassceftcrsyn, 
tier viser et Underslæb paa 145 Rigsdaler, og Falck bliver derefter 
suspenderet, og hans underordnede, Kontrollør Ricgcls, konstitueres 
i hans Embede. Det lykkedes Falck al skaffe Dækning for del mang
lende Belob og han blev saa — som Reglen dengang var — atter 
indsat i sil Embcde24. Men 1784 er det gall igen. Nu er Kassemangelen 
240 Rigsdaler og 33 Skilling, og Falck bliver paany suspenderet og 
Ricgcls konstitueret. Denne Gang lykkes det ham ikke al skaffe Dæk
ning, og han blev derfor erklæret fallit og hans Indbo og Hus solgt.
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Husel ¡udbragte 150 Rigsdaler, Indbo og ovrige Ejendele noget mere, 
saa der blev lidt tilovers til den komplet ruinerede Mand25.

Den konstituerede Konsuinlionsforvaltci vilde aabcnbarl vise, at 
ban ikke var mindre nidkær i Tjenesten end sin suspenderede Chef; 
thi han fik straks rejst Sag mod en Madam Gotschc, der i Kompagni
skab med el Par Ponder havde indsmuglcl nogle Varer. Synderne 
maalle tilstaa og blev domt. og Dommen lod for Madam Gotschcs 
Vedkommende paa 90 Rigsdaler i Mulkl og Sagsomkostninger. By
foged Reimer oplyste i den Anledning, at Madam Gotschc var en Kone 
i »smaa Omstændigheder med seks smaa, uopdragne Born; hun har 
nu indladt sig i Ægteskab med en Student ved Navn Lars Smitli, som 
næppe ejer Klæderne paa Kroppen«. Byfogden henstiller, al hun 
faar Lettelse i Straffen. Gencraltoldkninmcrcl nedsætter saa Mulklcn 
til det halve, og Madam Gotschc betaler de 45 Rigsdaler, hvor hun 
saa har faact dem fra. Aaret efter lostc hendes Sludcnlmand ¡ovngi 
Borgerskab som Kohmand, saa del har maaske ikke været slet saa 
slojl med dem som Bvfogden troede-’«.
Trods al Nidkierhed fik Riegels ikke Embedet; del blev besat med 

en Mand, der hed Tlirane. Han syntes al have været mindre aggressiv 
overfor Borgerskabet. Han dodc allerede 1796.
Forsi efter al Staten havde ansat Embedsmænd til at fore Regn

skab med Konsumtionen, bliver det muligt at se dens okonomiske 
Virkninger nøjere efter. For 1779, del forste Aar efter Statens Over
tagelse, ser Regnskabet fra Maribo saaledes ud: Konsumtionen af 
Molerværket (Mollc- og Brændevinsafgift) 1153 Rigsdaler 62'/* Skil
ling. Ved Portene 444 Rigsdaler 83'/* Skilling (Sonderbom 21 Rigs
daler 13'/* Skilling, Oslerbom 83 Rigsdaler 25 Skilling, Vesterbom 
262 Rigsdaler 21'/* Skilling og Norrebom 78 Rigsdaler 3'/* Skilling). 
Indfort levende Kvæg 63 Rigsdaler, af del i Byen lillagte Kvæg 27 
Rigsdaler 5 Skilling, Græsgangspenge 43 Rigsdaler 70 Skilling. Af 
soværts indforlc Varer 104 Rigsdaler 7 Skilling, Viclsespcnge 11 Rigs
daler, Stemplet Papir 5 Rigsdaler 74 Skilling, Folkeskatlen 55 Rigs
daler 16 Skilling. Betalt, som nu ventes godtgjort 3 Rigsdaler 67'/* 
Skilling, Milepenge 7 Rigsdaler 80 Skilling. Ialt 1919 Rigsdaler 81'/* 
Skilling. Udgifter: Forvalteren 100 Rigsdaler, Kontrolloren 60 Rigs
daler, 5 Underbeljente 277 Rigsdaler 32 Skilling, en Gadebeljent i 8 
Uger 10 Rigsdaler 61 Skilling, ialt 448 Rigsdaler. Endvidere Leje for 
Hovedkontor og Boder 68 Rigsdaler 48 Skilling. Udgift til Inventar 
18 Rigsdaler 16 Skilling. Boger og Skrivcmaterialer 17 Rigsdaler 68
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Foto Hugo Matthirttrn. 
Norregndi's liomhus 1915.

Skilling. Godtgorelsc og Til
bagebetaling 16 Rigsdaler 50 
Skilling. En ny Konsumtions- 
bods Opforclsc 151 Rigsdaler 
52 Skilling. Forvalteren 12 $ ,  
Kontrolloren 8% , Toldkam
meret 5 r/c  =  315 Rigsdaler 
‘16 Skilling. Indbetalt til den 
kgl. Kasse 823 Rigsdaler 89V* 
Skilling. Ialt 1919 Rigsdaler 
81V* Skilling-7.
Som man ser, har Poslkon- 

sumlioncn, der var mest ilde 
lidt af alle Blomsterne i denne 
Buket, givet cl betydeligt Un
derskud, og det vedbliver den 
at gore. 1790 er de samlede 
Konsumtioner af Malcrværkcl 
steget ca. 100 Rigsdaler, men 
Porlkonsumtioncn er ganet 20 
Rigsdaler ned^s. Med de gode 
Tider ind i del nye Aarliun- 
diede steg selvfølgelig ogsaa 
Statens IndUegler af Kon
sumtionen. For 1850 var den 
ifolgc Lollnndspostcn i Ma
ribo ikke mindre end 22,812 
Rigsdaler.
Popuker kunde Konsum- 

lionsvæsencl selvfølgelig al
drig blive, men Styrken af 
Uviljen, hvormed Rorgerne 
omfattede del, afhang natur
ligvis i boj Grad af vedkom
mende Embedsmands Optræ
den; fandt Borgerne denne for 

udæskende eller uretfærdig, saa gik de ikke stille rundt med deres 
Harme, men gav den Udtryk med Sten gennem vedkommendes Ruder, 
Hcnkaslcn af Snavs for hans Dorc og andre Behageligheder. Byens

Foto Hugo M>tihirt<rn. 
Vestergades liomhus 1915.

Foto Hugo MittHifiMn. 
Snndcrgadcs liomhus 1915.
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Dandholm nye Toldbod.
Foto Rjgu Zwidt.

Bandholm gamle Toldbod.
Foto Rj*oi Z «k t
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Avis n.Tvner gennem Anrcnc adskillige Lksempler paa, at Morderne 
liar klaget over uretfardig behandling og har faael den for meget 
betalte Akcisc godtgjort. — Resultatet blev gerne, al Lmhedsmanden 
viste sig endnu mere chiknnos. ISIS blev der klaget til Regerings- 
departementet over Konsumsionsinspeklor Ilarboe, Avisen giver ham 
det Skudsmani, at ban »vækker Misfornojelse og .Lrgrclsc hos enhver, 
der kommer i Heroring med ham, retskafne og vcltaMikendc Folk 
klager over hensynslos behandling og Chikane, Horn forlader ofte 
Toldboden grædende, ja  en hel Hys virksomme og fredsommelige 
Horgere lider under Trykket. Vi heder derfor det hoje Kollegium 
befri os for denne Lmhcdsmand, der har hele befolkningen imod sig. 
Konsumlionsinspcktoren har derfor ofte faael Folks Had al fole og 
hans bolig har gentagne Gange staaet med ituslaaedc Ruder og 
afgivet el Syn, vi ikke er vant til al se i vor fredelige by«**.
Naa det med Ruderne var nu ingen ny Opfindelse, Avisen beretter 

I81G, at Konsumlionsbctjent Moller har faael en Mursten kastel ind 
gennem Ruden, og al det heller ikke den Gang var nogen Sjældenhed 
fremgaar af Avisens bemærkning om, »al det var hojlig al onske, 
at slige ondskabsfulde, for den offentlige Sikkerhed saa farlige Men
nesker dog engang kunde blive paagrebne og afstraffede«3». ¡837 kla
ger Avisen igen over, at der gentagne Gange er kastet Sten gennem 
Konsumlionsbctjcntcnes Vinduer. Det var aahenbarl den Maadc, man 
nemmest og foleligsl gav sin Vrede til Kende.
Den gamle Forordning om »Portenes« Lukning om Helligdagene 

gik del op og ned med, eftersom Hyfogden var mere eller mindre 
striks; men del kunde ogsaa hænde, al der underhannden klagcdcs 
til en hojere Instans over, at Forordningen ikke blev respekteret. 
1841 blev der udstedt Paahud om. at byens bomme skulde holdes 
lukkede »for al ufornoden og upassende Korsel om Son- og Helligdage 
fra Kl. 9 Fin. til Kl. 3 Lim.«. Det har, siger Avisen, hidtil været saadan, 
at alle pyntelig klædte Personer korte uhindret ud og ind om Søn
dagen, medens en fattig Mand fra Maribo, der en Sondag havde va>rcl 
ude og hente sig et Ues Torv, mantie blive holdende udenfor Vester
port fra Middag til Kl. 3. Det var Torvejr, da han kom, men medens 
han holdt der. blev del Regnvejr, saa alle hans Torv blev vande3«.
— 1837 var Porlkonsumtionen blevet lettet noget, saa kun de vig

tigste Forbrugsartiklcr ramtes, og 1850 blev Konsumtionen endelig 
afskaffet.
1851 bestemte Finansministeriet, ni Akt ¡seboderne i Maribo skulde
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sælges, og kort cflcr gik de over i privat Eje. Akcisel)odcriic i Norrc- 
og Sondergade staar endnu omend i noget ændret Skikkelse. Østcr- 
gadeakeisen er nedrevet for mange Aar siden, og Vcslergadeakciscn 
er nedrevet i Maj 1938. Samtidig med Statens Salg af Akeisebodeme 
blev der givet Ordre til at sælge den af Konsumtionsvæsenet ind
rettede Anlægsbro ved Sonderso. Kommunalbestyrelsen kobte den for 
9 Rbd. 2 Mark og 4 Skilling og besluttede at bevare den saalængc 
den ikke trængte til storre Reparation.

SKATTEBUKETTEN var, bortset fra Konsumtionen, baade stor og 
broget og vekslede ligesom andre Blomster efter Tider og Til

stande, Malrikelskat, Kop- og Kvægskat danner Bukettens Bundfarve, 
og blandt de vekslende er Krigsstyr, nnar der var Krig, Prinsessestyr, 
naar en Prinsesse skulde giftes, Brandstyr. naar der udskreves Hjælp 
til brandlidte Kobsla-dcr, Indkvarteringshjælpeskal til Afløsning af 
Pligten til al tage Soldater i Indkvartering. Men ogsaa de faste Skat
ter vekslede efter Tidens Behov og Opfindsomhed. Efter at Sven
skekrigen havde udpint Maril>o, fortsatte Regeringen Udmarvningen 
ved en vanvittig Skatteplyndring. En i 1082 nedsat Kommission havde 
bl. a. den Opgave al undersøge Byens Regnskaber, og i Kommissio
nens Redegørelse finder man ogsaa Oplysninger om de Skaller, som 
Byen har udredet i de sidste 7 Aar. 1675 udgjorde de kgl. Skatter 
6-19 Rigsdaler, 1676 steg de til 1101 Rdl., i 1677 voksede de til 13-16 
Rdl., og i 1678 naaede de Maksimum med 1375 Rigsdaler, der fordeler 
sig saaledes: Matrikelskal 450 Rdl., Saltskat 25 Rdl., Kaadsmandsskal 
125 Rdl., Krigsstyr 500 Rdl., Kop- og Kvægskal 275 Rdl. I 1679 daler 
Skallerne til 1106 Rdl.; 1680 gaar de ned til 771, og 1681 falder de helt 
ned til 475 Rigsdaler. Ialt har Byen i disse 7 Aar udredet 6823 Rdl. 
i Skal. Naar hertil kommer Konsumlionsnfgiflcn. vokser Skattebeløbet 
til over 7000 Rigsdaler, en i de Dage uhyre Sum. hvis Størrelse bedst 
maalcs ved at sammenligne den med Værdien af alle Byens private 
Ejendomme. Disse var nemlig ved en i 1682 foretagen Taksering til 
Grundskat ansat til en samlet Værdi af 3747 Rigsdaler3*.
Det nævnte Skatteminimum 1681 blev ikke af lang Varighed. 1689 

blev der udstedt ny Forordning om Kop- (Hoved-) og Kvægskal. 
Skatten var for Embedsmamd og Handlende 3 Rigsdaler for Husbond 
og 3 Rd. for Hustru. For Haandværkere I Rd. for hver. Daglejere og 
ligestillede >/t Rigsdaler hver. For særlig velstillede var Skatten liøjcrc. 
I^andstingsskriver, Konsuinl ions forpagter Povl Andersen, der tillige
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havde Vinhandel og Øltapperi, blev paalignet 8 Rd. for ham og 8 
for Rusturen. Husbonden skulde dernæst betale I Mark 8 Skilling af 
hver Karl, Pige og Dreng, han havde i sin Tjeneste. Af hver Ko og 
Hest skulde svares I Mark, af l rngnod 6 Skilling, af Kalve 3 Sk. og af 
Faar 2 Sk. For Maribo udgjorde denne Skal 1(389 211 Rigsdaler 3 Mark
10 Skilling” .
Til Afveksling kan der midt i al Skattchcdrovelighcdcn dukke Ting 

op, som i al Fald i Nutidsojne har cl humoristisk Skær. Det er T il
fældet med den i 1710 indforle Karosse-, Paryk- og Fonlangcr-Skal. 
Sidstnævnte havde faact Navn efter en af Ludvig Y IY ’s Llskerindcr 
(Hertuginden af Fontange) og bestod i el slojfelignende Topstykke el
ler Sæt paa den kunstige Hovedpynt. Den nye Skat gav det forsle Aar 
følgende Resultat i Maribo: Oberst Preen bierer Paryk, del er <1 Rigs
daler; hans Frue bærer Sad, det er andre -I Rd., han bar en Karosse, 
det er 20 Rd. Oberstløjtnant Mohr og Frue man ligeledes af med 
•I Rd. hver og 20 Rd. for en Karosse. lovrigt var Prisen paa Parykker 
forskellig, en Drngonkaplajn maa betale I Rd. i Skat af sin. Præsten 
slipper med 3 Rd., og Feltpræsten med 2. Kapellanen, der bærer 
Paryk for »Nødvendigheds Skyld«, skal af med 3 Rd., og lians hof
færdige Frue, som har pralet med Fontanger, skal ligeledes af med 
3 Rd., og det hjælper ikke, at hun erklærer ikke al ville bære den 
mere. Hendes Pige, som ogsaa skulde være fornem, maa for en liden 
Top betale >/i Rd. Summen illustreres ved en Tilføjelse om, at hendes 
Lon er 2 Rd. 4 Mark halvaarlig. Rektor, der er ugift og bærer Paryk, 
maa hlodc 3 Rd., medens Købmand Moller slipper med 2 Rd., og 
Jørgen Hansen, der bærer Paryk »for Svagheds Skyld«, slipper med 
t Rd., det samme maa Skrædcr Dystrup betale for en »nødvendig 
Paryk«. Dr. Conrad Fischer, der er sat i 20 Rd. Karosseskal, slipper 
for den, da han aldrig bruger Karossen, dei imod kan ban ikke slippe 
for al betale 3 Rd. for sin Paryk og 3 Rd. for Fruens Fonlangcr. 
Kapellanen med den hoffærdige Frue slipper med Skrækken, ban 
faar paa Grund af stor Fattigdom eftergivet det hele. Parykskatlen 
beløb sig i Maribo til 32 Rigsdaler, Fontangerne til 15 Rd. og Karos
serne til 40, ialt 87 Rd. Til samme Skntlcsæt borer en Folkeskat paa 
en Sjettedel af Folkenes Lon. Den indbragte 25 Rd. 2 Mk. og 5 Sk.3L 
Megen Fomemhed og stort Folkehold har der altsaa ikke været i 
Maribo i de Tider, og desto grellcrc virker de store Skatter, der fik 
paaklistrel Parykskaltcn som en lille Slojfe og ikke blev mindre 
trykkende af den Grund. 1717 betalte Maribo G25 Rigsdaler 4 Mark i
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Krigsstyr, G06 Rd. 4 Mk. i Kop-, Heste- og Karosseskat og 465 i Kon
sumtion. 1719 var de samme Poster 627 Rd. 1 Mk., 504 Rd. 3 Mk. 
og 540 Rd.35. I Aarene 1729, 30 og 31 inaaltc den fattige Ry hvert Aar 
betale 500 Rd. i Hrandslyr til København. Senere indfortes Skat af 
Formue- og Næring; den kunde 1743 tvinges op til 1020 Rd. 6-1 Sk., 
og samtidig var Kop-, Heste- og Karosseskatten 707 Rd.
Naar kgl. Majestæt trods alle Skatteudskrivninger kom i Penge- 

forlegenhed, optog han Laan hos Borgerne, ikke gennem Anmodning, 
men ved Paalmd. Det kaldtes Forstrækning, og hver By blev paalignet 
en vis Sum fordelt paa de Personer, man ansaa for tjenlige. 1700 
fik Maribo f. Eks. Ordre til at vdc en Forstrækning paa 1000 Rigs
daler fordelt paa fire navngivne Borgere. 1712 gentager del sig. 
Nogle Borgere skal nu yde 800 Rigsdaler i Forstrækning. Da del 
gik lidt smanl med Indsendelsen, fik Bytogden Ordre til at true de 
uvillige med Eksekution. San ansogte to af Ofrene om al blive fri, 
men det blev afslaact. Den ene ansogte tre Aar efter om at faa sin 
Forstærkning tilbage nu og fik sit Ønske opfyldt; det drejede sig for 
hans Vedkommende om 200 Rigsdaler3*5.
Selvfølgelig blev der ofte og med god Grund klaget over de store 

Statsskatter, en enkelt Gang imellem kom der et lille Afslag, naar 
der var særlig tvingende Grunde derfor; men det var sjældent. De 
mange Klagcmodcr, Borgerne holdt, havde altid Adresse til Takser- 
borgerne over Ligningen, og det var altid enkelte eller nogle faa 
sammensluttede Borgere, der optraadte som Klagere. Ikke sjældent 
blev Klagerne paa Raadslucsamlingcn efterfulgt af Klage til Stift
amtmanden, og saa maatlc Tnkserborgerne til at klare for sig; del 
kostede dem naturligvis Tidsspilde og Ærgrelse; og stort mere op- 
naaede Klagerne som Regel ikke, men ogsaa del nod man saa med 
en vis Tilfredshed. — Som Toppen paa Skatte-Skeppemaalet fik 
den ulykkelige By 1769 fojet den gamle Plage med Indkvartering til 
de mange andre, og den varede med visse Afbrydelser et halvt Hun
drede Aar. 1703 blev Sessionen for Landmilitsens Mandskab paa 
Lolland-Falstcr flyttet fra Nakskov og Nysted til Maribo3*; den om
fattede den Gang kun Aargangenc 21. 22 og 23. Senere udvidedes 
den til at omfatte alle Aargangenc fra 19 til 36 Aar, og da hele et 
Sogns Mandskab skulde ind for Sessionsherrerne samtidig, var Raad- 
huslokalcrnc ikke store nok, og man fik Tilladelse til al benytte del 
fraskilte Jomfrukor ved Sessionen. Det medførte en Del Indkvar
tering af Sessionens Officerer i de Dage del stod paa. Langt værre
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blev del, da Maribo 1769 blev udsel til Samlingssted for Stiftets hele 
Lnndmilits ved dets aarlige laksere i Is. I de 17—18 Dage, denne store 
Eksercits varede, skulde Maribo huse ca. 60 Officerer og Underoffi
cerer — en meget stor Indkvartering for en saa lille By, især da 
Officererne stillede store Fordringer bande med Hensyn til Kvarter 
og Opvartning. I den ovrige Del af Aaret gjorde Mandskabet Ekser
cits i mindre Afdelinger omkring i Stiftet, men Maribo var bele 
Tiden Stabens Hovedkvarter, saa Byen havde stadig Indkvartering 
af nogle Officerer og Underofficerer.
Maribo jamrede ikke uden Grund over de nye Byrder. Byfoged 

Aagaard skrev i September 1769, at ban frygter for, at de fleste af 
Borgerne ikke kan bære de nye Byrder ved Siden af de mange andre, 
yderligere bar Byen i Sommer haft Indkvartering af Underofficerer 
fra Islc sjællandske nationale Bataillon og ban mener, at Taksten 
for Natteleje bor sættes op til en Skilling pr. Nal for en ugift og to 
Skilling for en Underofficer med Kone. Der blev ikke laget Hensyn 
hverken til Klagen eller Henstillingen. Stiftets andre Byer blev paa
lignet cl Bidrag til Maribo, men Hovedudgiften maallc Bven selv 
bære. De Borgere, som havde Indkvartering, fik selvfølgelig Godt
gørelse gennem Ligning af Udgifterne paa bele Borgerskabet. Det 
menige Mandskab blev under Ekscrcilssamlingernc indkvarterede i 
de omliggende Landsbyer^6. Til Eksercerplads benyttedes en Tid lang 
Raadmandsvænget, senere benyttede man en Plads i Norremark paa 
deJ nuværende JernbanearcaD». 1807 hcnlagdcs Eksercitsen til Klo- 
stcrvængcl og senere til — KirkcgaardeiH0. Under Krigen 1807—14 
havde Maribo en ret betydelig Indkvartering, ligesom Staben for Af
delingerne under hele Krigen havde Hovedkvarter i Byen. 1814 blev 
endelig »Hovedvagten i Maribo ophævet og Soldaterne marcherede 
til Nakskov for al aflevere Tojet«-*1. Byen aandede lettet op. Bunden 
var naacl. Vejen gik nu opad mod lettere Tider, om end del i Begyn
delsen gik tråds og langsomt.
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M.itilxi i'(|*T l'oil|ii|i|>i(l;ins l);i|i\ki* Alias.

Ulykkestider.

SVIiNSKKKHKIliN var Rædslernes Rædsel fur Lolland-Falster.
Sommeren og Kfleraarel 1057 blev Maribo og dc andre Hver 

|>lagcl med del ene Skallepaaheg efter det andel til bestridelse af 
Udgifterne ved den hvervede Ila*r. Horgerne jamrede og knurrede, 
men fik snart noget andel at fole. Den 0. Februar 1058 gik Carl 
(luslav over Langelandsbadtet og landede om eftermiddagen i Ta ars. 
Sondag den 7. passerede ban med 2000 Ryttere Maribo og knevede 
kraftigt ind baade af Penge og Fedevarer. To Dage senere fulgte lians 
Fodfolk under General Wrangel efter og stjal og røvede af Hjertens 
Lyst. Hyen var r.edselsslagen — og saa var all delte dog kun et lille 
Forspil til næste Aars Katastrofe.
Den 27. April 1059 gik Svenskerne i Land ved Guldborg og over

svømmede kort efter Lolland-Falster. Den 28. April var deres For
trop i Maribo; men den var foreløbig saa beskeden kun at forlange 
200 Rigsdaler for al skaanc Hyen for Plyndring.
Fftcr at Hclcjringshæren var bragt i Stilling om Nakskov, fik Maribo 

sin faste Indkvartering af to Kompagnier Ryttere under Kommando 
af Ritmcslrene Scbiell og Schæffer. De forlangte foreløbig 100 Rigs
daler til deres private Lommer. Dc 300 Rigsdaler, man nu alt i alt 
havde udredet, var dog kun for Drikkepenge at regne, og snart gik 
del for Alvor los med Pengeafpresningen.
Overfor en senere nedsat Kommission opgjorde borgmester 

Jacob Jensen, Kyskriveren, Kæmneren og Raadmændcnc byens
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Udgifter til de Svenske i Tidsrummet 28. April 1659—10. Ju li I6G0 
til 29,595 Rigsdaler og 5 Mark; en imcglig Sum for en saa lille By. 
Udgifterne er opfort i 13 Poster; de lo forslc er nævnt ovenfor. Der
efter folger: »Brandskat udi Penge, Solv og Korn 6136 Rigsdaler«, 
betalt paa een Gang. Men den næste Post er langt den værste. Sven
skerne forlangte en fast mnanedlig Ydelse paa 1200 Rigsdaler fra og 
med Juni 1659; det blev ialt 13 Maancder eller tilsammen 15,600 
Rigsdaler. Det var umuligt Maaned efter Maaned at præstere de 1200 
Rigsdaler i Kontanter; men Svenskerne var »medgorlige«; de tog gerne 
andre Værdier i Stedet for rede Penge, kun at de selv satte Prisen 
paa Sagerne, og deres »Taksering« var af cn Karakter, saa selv en 
Jodckneinincr vilde have rodmet. Det hedder i Opgørelsen, at de fik 
denne maanedlige Brandskat erlagt forst i Penge, senere i Solv, Kob
ber og Tin, og naar der heller ikke kunde skaffes mere af disse let 
haandlcrligc Ting, tog de Svenske til 'lakke med Sengeklæder og 
andet Bohave. Det var cn fuldstændig Afklædning af den ulykkelige 
By. Og saa kom det endda til al skorte med Ydelsen de sidste Par 
Maancder. Men Svenskerne holdt fast ved deres Krav; havde Byen 
ikke mere, kunde den jo  laane, og de vidste hvordan cl saadant Laan 
kunde fremtvinges. De beslaglagde nemlig alle de fattiges og umyn
diges Midler, der var til Stede i Form af Obligationer til et Belob af 
7000 Rigsdaler. Selve Obligationerne havde Svenskerne jo  ingen Glæde 
af, men de vidste, at det for Borgmester, Raad og Borgerskab saa 
omtrent var en Salighedssag al bevare disse Midler, og Borgmesteren 
og Raadmændcnc fik da ogsaa mod personlig Kaution de lo danske 
Konmiitcrede Brik Krogh og Jørgen Roscnkrands til at indløse Obli
gationerne.
Den 5. Post paa det sørgelige Regnskab er cn »Xytaarsgavc« til 

Ritmester Schicll bcslaaende af cn Sølvkande og nogle Penge af sam
let Værdi 160 Rigsdaler.
Saa folger en Post paa 500 Rigsdaler ydet i Form af Vin og Lække

rier til »Pfalzgrevcn« — Carl Guslavs Slægtning Pfalzgreve Philip 
af Sulzbach — »og andre fyrstelige og grevelige Personer, som have 
logeret her, saavelsom til Ritmester Schiells og Commisari Collcrs 
Fornødenheder«.
Dernæst:
25 Artillerihestc a 16 Rigsdaler =  400 Rigsdaler.
Til 2*/« Artillcrivogne med Stænger, Hcslctoj, Sadler in. m. =  300 

Rigsdaler.
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275 Td. Mel, 75 Td. GI =  -100 Rigsdaler.
75 Skjorler, 75 Par Stromper = 90 Rigsdaler 5 Mark.
Indkvartering af Pfalzgrcvens Hofstat, Officerer, samt Ryttere, for

uden andre fyrstelige og grevelige Personer som »haver logeret lier« 
med andre »hoje og nedrige Personer, hvilken Indkvartering andrager 
sig tilsammen over 5000 Rigsdnler«.
»Paa tvende Tider, da Svenskerne skulde rejse hort, forskaffel vi 

her af Byen 150 Td. 01 = B00 Rigsdaler, 12,000 Skaalpund Brod = 
250 Rigsdaler«.
For Rejser til Fyn og andre Steder til Pfalzgrcven saml til For

æringer 200 Rigsdaler.
Den triste Liste slutter saaledes:
»Summa Summarum: Byen og Borgerskabet er forarmede og deres 

Formue er borte, saa del er umuligt med Pennen at beskrive alle de 
Udgifter og Besværinger, som vi udi denne forarmede By haver ud- 
slaael, eftersom vi haver ligget her paa alfar Vej«. l)c ovenmcldtc 
Summa er. hvad vi kan erindre, og belober de sig til 29,595 Rigs
daler 5 Mark».
— Del er strenge Tider, man skuer ind i bagom delte Dokument, 

og saa er del endda kun Bysamfundets Nod. vi her faar Besked om. 
Dokumentet tier om alle de Ulykker og Pinsler, de enkelte Borgere 
maatte gennemgaa; Roven, Yoldla-gl, Mishandlinger og Drab var 
Hverdagsbegivenheder under Svenskernes Rædselsregimente. Tiden 
rar i sig selv raa, og Lcjclroppcrnc horte haade for Mandskabets og 
mange af Officerernes Vedkommende til Tidens værste Udskud. Var 
cl Hjem udsuget og plyndret til sidste Trevl, blev baade Mand og 
Kone jævnlig pryglet halvt eller helt ihjel for at faa dem til al rykke 
ud med Værdier, som de mistænktes for at have skjult. Trusler paa 
Liv og Lemmer fik Folk til al afgive Forskrivninger, som andre 
maallc indfri-’, og del er en Sclvfolge, al alle Lagre blev rommel af 
Fjendens. Ægyptens Græ.shoppesva*rmc kunde ikke afgnave en Mark 
grundigere end disse vilde Horder kunde udplyndre en Bv. De Ind
byggere, der slap igennem Trængslerne med Liv og Helsen, kunde 
endda prise sig lykkelig.
Del sorgcligc Regnskab var ledsaget af en Opgorelsc over en sam

tidig Skatteligning, der udskrevet, Gaard for Gaard og Hus for Hus, 
belob sig til 3l73/8 Lodcmark, hvoraf dc 1267/8 var uerholdelige, 
fordi dc paagældende Gaardc og Huse laa i Ruiner eller var helt 
borte. Borgmester og Raad tilfojede, al en stor Del af Ejerne af de
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Gaarde ug Huse. der endnu kunde lignes i Skal. var forarmede, saa 
del var umulig! fur de falligc Folk al b:erc Byrderne af Skaller og 
Indkvarteringer''.
Hvor grundig Udplyndringen har været frcingaar klarl af den 

Omstændighed, al Elendigheden blev værre og værre i de Aar, der 
fulgte efter Krigen. Der var ingen Midler til al rande Bod paa Odc- 
keggclsen; de Huse, Svenskerne havde Ingt i Grus, blev ikke genop- 
byggcl. og de Huse. hvor de »kun« havde Imrltagel og brændt I)orc, 
Vinduer ug andel Træværk, fik Lov al sian, indtil Vejr og Vind linvde 
fuldendt Odckeggelsesv,ærkel. Det lyder som en Overdrivelse og dog 
er der bogstavelig talt »Syn for Sagn«. Den IG. Juni 1665, nitsan 5 
Aar efter al tle svenske Trupper var draget bort, lod Borgmester og 
Rand i Maribo foretage el Syn paa alle Byens Ejendomme. For at 
Synet kunde blive saa upartisk sum muligt. lod man Synsmændciic 
udpege paa Birketinget, altsna nf udenbys Folk. Der udmcldlcs 8 af 
Omegnens mest fremragende Bunder som Svnsmænd; de skulde gna 
Byens Ejendomme efter en fur en, besigtige dem noje og derefter 
afgive deres Beretning om, hvor mange Gaardc og Huse der var ved 
»Magt« — d. v. s. velholdt —, hvor mange der var broslfældige, men 
dog beboelige, hvor mange der var saa broslfældige, at de var ganske 
ubeboelige, og hvor mange der laa i Ruiner eller var helt borte.
Synsforretningen blev foretaget for at tjene som-Materiale for en 

Kommission, Regeringen havde nedsal — ikke for at finde Midler 
og Veje til al hjælpe Byen, men for al domme Borgerskabet og Øv
righeden imellem vedrørende Dirkningen af en Krigsgældsrest.
Erik Kragh og Jorgen Roscnkrands havde jo frelst de fattiges og 

umyndiges Obligationer fra Svenskernes rovgriske Hænder ved al 
betale del Par Tusinde Daler, der resterede i den Ydelse, Byen skulde 
præstere. Betalingen var ydet mod Borgmesterens og Raadniændcncs 
personlige Kaution, og da de to Adelsimend sindig ikke fik deres 
Udlæg betalt, pressede de paa hos Kautionisterne. Borgmester Jacob 
Jensen indgik da i Marts 1665 med en Ansogning om at fna nedsat 
en Kommission til at idnmme hver enkelt Borger, hvad lian havde 
at betale. Borgmesteren skriver, at den storslc Del af Borgerne ikke 
vil betale, og en Del af dem, der skulde have betalt, er flyttet fra 
Byen uden at opsige deres Borgerskab og uden at klare for sig. 
Endvidere skriver han, at han personlig maatte gore Udveje for et 
Parti Hvede, Svenskerne havde knevel, og som Borgerne ikke kunde 
præstere; han er fremdeles i Gæld for denne Hvede og er desaar-
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sag >gerandcl i slorsle Vidtløftighed«. Regeringen imødekom Andra
gendet og nedsatte en Kommission — bestaaende af Herman Kaas 
til Øllingso, Jokuin Fridcrieli Stenow (Slcensen) til Adserslrup, For
pagter Peder Lauritsen, Krenkerup og Horger Mads (Efternavnet er 
ulæseligt) i Snxkjobing — til at ordne cl Forlig i Sagen eller domme 
Parterne imellem, saa Gælden kunde blive bragt ud af Verdens, Kom
missionens Akter er ikke opbevaret, saa det fanr staa ben, om del 
blev Forlig eller Dom. Del er ogsaa mindre væsentligt; Hovedsagen 
er, al Uenigheden nffodlc denne Synsforretning, der heldigvis er i 
beholde.
Den 28. Juli afgav de 8 Mænd deres Syn og Skon og bekræftede 

det med deres Ed og Navns Underskrift. I det afgivne Syn er hver 
eneste af Byens Ejendomme og deres E jere nævnt og Ejendommens 
Tilstand karakteriseret.
Hovedsummen af Synsforretningen var, al der i Byen fandtes 119 

Gaardc, Huse og Boder, der var beboelige, og 90 Gaarde og Huse, 
der enten var saa nedfaldne, al de ikke kunde beboes, eller laa i 
Ruiner, eller var helt borte, saa kun Grunden var tilbage.
Gaar man Opgørelsen over de beboelige Ejendomme efter i Enkelt

heder, viser det sig, al kun 12 Gaarde og 6 Huse faar Karakteren 
»ved Magt«, 18 Gaardc og 19 Huse er »nogenledes ved Magt«, medens 
28 Gaarde og 36 Huse og »Boder« er brostfældige: 6 af disse Gaardc 
er saa medtagne, at Ejerne har opgivet dem, er flyttet bort og har 
overladt en fattig Mand eller Kvinde al bo der gratis, for al der dog 
kunde være En, som forte Tilsyn med Stumperne. Undertiden faar 
en eller anden af disse beboede Gaarde og Huse Betegnelsen »hel 
forfalden«, »fast ubeboelig«, »ganske nedfalden og ruineret«, »næppe 
saaledes, at nogen deri kan være« osv. Set i Betragtning af Tidens 
Xøjsomhed med Hensyn til fattige Boliger, giver disse Karakterer 
et rystende Billede af disse »Bcboclser«s Tilstand.
En Gennemgang af Synet over de 90 Gaardc og Huse, der dels var 

ved at falde ned, dels laa i Ruiner eller var helt forsvundet, viser, 
at 19 Gaardc og 31 Huse var saa forfaldne, al de ikke kunde beboes, 
medens 14 Gaarde og 26 Huse enten laa i Ruiner eller var saa omtrent 
helt borte. De Bemærkninger, der hist og her knyttes til Karakteri- 
slikcn, er i al deres Korthed meget talende. Om en af de uhehocligc 
Gaardc, som har lilhort Johan Druckcn, hedder del, at den tidligere 
var »den bedste Gaard i Byen«. Andre Karakterer, grebet i Flæng 
ser saaledes ud: Ifvcr Hattemagers Gaard »er ganske nedfalden, han
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selv hor næsi ved i cl lidel Hus, er cn fattig, forarinel Mand«. »Mikkel 
Ifvcrsens Gaard er ganske ode og nedfalden, blev i Fjendeliden 
ruineret af Ordinans-Ryltcre«. »Daniel Nielsens Gaard, som for var 
en af de bedste Gaardc i Byen, er nu cn ode Plads, blev i Fjendeliden 
ruineret«. »Jorgcn Skrivers Gaard er nu cn ode Plads, blev og i 
Fjendeliden ruineret og nedbrudt«.
Ogsaa del Forfald, der skyldes Elendigheden og Fattigdommen 

cflcr Krigen, faar man glimtvis Vidnesbyrd om i Synsbeskrivclscn. 
F. Kks.: Peder Holms Gaard, der er ganske ode, er nedfalden efter 
Fejdetiden; ban drog for lo Aar siden til Sjælland. »Peder Halchis 
Gaard er ode og forfalden, han selv er for et Aar siden udflyttet al 
bo paa Landet«. »Knud Pedersens Gaard er en ode Plads, haver dog 
siden Fejdeliden været beboet«. »En ode Plads, som for ungefær et 
Aar siden var beboet, bar nu ikke den ringestc Bygt«. »Rasmus 
Rauns Gaard kan nu for stor Brøstfældighcds Skyld ikke beboes, og 
var dog for Vh Aar siden beboet og ved Magt«. Af Jacob Lunds 
Gaard er nu kun lidt Tommer tilbage, den har for 2 Aar siden været 
beboet. »Henrik Billedhugger har en stor ode Plads, som der for 
nogen Tid siden var 6 Boder paa; han selv er flyttet paa Landet«.
Tilstanden grumsede til del haablosc; Byen rummede ingen Evner 

og Kræfter til at rejse sig af Elendigheden, og hos Statsmagten var 
hverken Forstaaelsc eller Stolle al hente — tværtimod; Skatterne var 
mange og store og blev inddrevet uden Forstaaclse af Byernes elen
dige Stilling. Som omtalt i cl tidligere Kapitel, maaltc Maribo i 
Aarcnc 1675—82 udrede over 7000 Rigsdaler i Statsskatter.
Ved en i 1682 foretagen Taksering ti) Grundskat af Byens Ejen- 

domme blev disse ansat til en samlet Værdi af 3747 Rigsdaler*. 
Nu skal det indrommes, al Takser i ngssummerne, selv om de maales 
med Datidens Værdimaaler, synes meget lave; men dette hænger jo 
sammen med, at Byen er forarmet indtil Usselhed, og naar Betingel
serne for at tjene Penge er minimale, maa Ejendomspriserne blive 
i samme Grad forringet. Takseringen blev foretaget efter Ordre af 
den nævnte Kommission af 1682 og under dennes Kontrol og Ansvar, 
saa der er ingen Grund til al tvivle om, at Takseringen hviler paa 
et nøgternt og paalideligt Skon. Og den viser altsaa, at Byen i disse 
7 Aar har stønnet under en Skattebyrde, hvis samlede Bclob er dobbelt 
saa stort som Værdien af alle Byens Ejendomme. Det er da ikke 
underligt, al Ulykkerne og Elendigheden fra Krigens Tid ikke kunde 
overvindes, men blev storre og uhyggeligere med Aarene. Del er
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betegnende, at man flere Steder i Grundsknllislen studer paa Bygge
pladser, som ingen Ejermand har, Kjeren er i sin Tid romt fra 
Byen og dens Hyrder; lians Hus er faldet sammen, Stumperne er 
bortfort af dem, der kunde bruge dem, og nu ligger Grunden ejerlos 
lien; ingen gider eje den og betale Skat af den, endsige dyrke den. 
Kun Landstingsskriveren og enkelte andre har gjort sig den Umage 
al hegne og opdyrke en Have af nogle sammenstødende, herreløse 
Grunde, som de nu fores i Skal for og betragtes som Kjer af, skonl 
de aldrig har erhvervet noget Skodc derpaa.
Takseringslisten er i det hele god at faa Foistand af; med sine 

knappe, tørre Bemærkninger tegner den i faa og skarpe Streger Bil
ledet af en lille Bv i Forfald og Selvopgivelse. Fra de gulnede Blade 
rejser sig el Syn af Gader og Stræder med ode Byggetomter med 
halvt og helt nedfaldne Huse, med Gaardlænger uden Tag og Vin
duer, med Beboelser, der hverken kan holde Blæsten eller Regnen ude. 
Del hedder f. Kks. om Borgmester Storeks Hus i Nørregade: »Byg
ningen bcslaar udi 15 Fag Hus med Slen(tag) bedækket, samt 5 Fag 
Hus. som er foruden Tag«. Og om cl af Husene, der engang havde 
været et dominerende toetages Hus, stolt knejsende over sine en
etages Naboer, hedder del: »Anders Kreinmcrs ode Gaard, bestaaende 
af 11 dobbelte Fag Hus, kan ikke beboes. Tommer og Sten er takseret 
for 26 Rigsdaler«. Om afdode Hans Thrancs Gaard hedder det, al der 
er tilbage »seks dobbelte Fag Hus, hvoraf Overdelen er nederfaldcn, 
Tommer og Sten takseret for 10 Rigsdaler«, og videre: »Borchard 
Svendsens Hus. som hans Knkc iboer, bcslaar af 11 Fag Hus, tækkel 
med Straa, hvoraf de 8 er ganske ode og forfaldne«. Del er faa 
Eksempler, valgte i Flæng; der er nok af dem.
Takseringslislen udviser, at 70 Ejendomme var sammenstyrtet og 

helt eller næsten helt forsvundne, nemlig: 15 Gaarde, 21 Vaaningcr 
og 34 Boder; dertil kommer 15 ode Pladser, der ikke er betegnet saa- 
ledcs, at man kan afgøre, om de har Vieret bebyggede eller ej. Men 
holder man sig alene til de 70, der udtrykkelig anføres som Gaard, 
Vaaning, eller Bodepladser, betyder det, al ca. 30 pCt. af Byens 
tidligere Bygninger nu 22 Aar efter Krigen ligger fuldkommen til- 
inletgjorle. Der er kun del gode al sige om dem, al de dog er helt 
borte og ikke, som de halvt eller helt nedfaldne, oger Indtrykket af 
Elendigheden.
Lad os, for vi gaar videre, forsi klare Begreberne: Gaarde, Vaaninger 

og Boder. Alle Gaardenc tilhorte Brugerne nf Byens Jorder, der som
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Regel havde anden Na*ring ved Siden af, enten det nu var Kob- 
mandsskab, Kmbcdc eller Haandva'rk. Gaardenes Udlænger var ret 
omfattende, idel de rummede baade Stalde, Lader og andre for Land
brug og Handel fornodne Rygninger. Vaaningemc var forholdsvis 
store Beboelser med den nodvendige Udhusplads. Flcrtaltct af disses 
Kjere var Haandværksmcslrc eller mindre næringsdrivende. Roderne 
var smaa Beboelseshuse uden Bekvemmeligheder, selv efter Datidens 
Begreber; de fleste var Lejehuse og beboedes af fattige Folk, der 
som oftest maalte stride haardt for Foden.
Af Kjendomme, der endnu kunde helt eller delvis benyttes, ud

viser Takseringslisten 115, nemlig 57 Gaarde, 50 Vaaningcr og 28 
Boder. Rent summarisk kan Tilstanden af disse 115 Kjendomme 
opgores saaledes: 7 anfores med »lerklinede V.æggc, Slraatag, meget 
ringe Bygi«. 82 faar Karakteren: »meget brostfældige« og 17 er »meget 
forfaldne, tildels ode«. Halvdelen af de tilbagcva'rcndc Kjendomme 
er med andre Ord i en miserabel Forfatning, og det siger sig selv, 
at Vedligeholdelsen af den anden Halvdel under disse Omstændig
heder er nede paa del Lavmaal, som maatlc blive Folgen af den 
mindst mulige Indsats af Arbejde og Penge. Kun 13 af Byens Be
boelseshuse havde to Ktager; alle de andre var enetages. Saa godt 
som alle Gaardenes Udlænger havde Straatag, og det samme havde 
mange af Beboelseshusene, ialt var 69 af Byens Kjendomme helt eller 
delvis slraatækle.
Byen var delt i 4 Roder. Forste Rode, der omfattede Bydelen nord 

for Klostret til og med Norregade, var den fornemmeste; den havde 
18 Gaarde (hvoraf de 6 havde toetages Hovedbygning), 9 Vaaningcr 
og kun en Bod. I hele Byen var der kun 5 Privatejendomme, der 
var vurderet til over 100 Rigsdaler (Grunden ikke medregnet), og 
de laa alle i 1ste Rode. Anden Rode havde 8 Gaarde, deraf 3 toetages. 
8 Vaaningcr og 8 Boder. Tredie Rode havde 5 enetages Gaarde, 15 
Vaaningcr og 9 Boder, endelig havde 4de Rode, der omfattede Kvar
teret om Sondergade 3 Gaarde. hvoraf de to var toetages, 16 Vaaningcr 
og 8 Boder. Af offentlige Bygninger havde Byen, foruden Kirken og 
Raadhusct, 3 Gaarde, 2 Vaaningcr og 2 Boder. Men Hensyn til Byg
ningernes slette Tilstand havde den ene Rode intet al Inde den anden 
hore.
Kommissionen af 1682, der bestod af Amtmand Grote, Amtsskriver 

Suhr, P. Mnthicsscn, J. Hoffmand og Peder Lauritsen Smidt, skulde 
undersoge Forholdene i samtlige lolland-fnlsterske Kobshcder og
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navnlig gcnncmgan og revidere Regnskaberne for Aarene 1670—81. 
Denne Revision viste sig at være saare besværlig. Thi ingen Steder 
havde man noget Arkiv med Regnskaber og Hilag. Borgmestrene, 
Kæmnerne og Fjerdingsmændene laa hver isser inde med sine Regn
skabssager, der ikke blev afleveret ved deres Afgang eller Død; var 
Manden dod eller borte, var ogsaa Regnskaberne væk.
Borgmester Jacob Storck i Maribo var liltraadl 167;'), lians For

gængers Regnskaber kendte man intet til, og for Maribos Vedkom
mende kom Revisionen derfor kun til at omfatte Aarenc 1675—8IS. 
Revisionen blev foretaget paa den Maade, al I af Byens bedste Mænd 
blev udmcldl til al gennemgaa Regnskaberne og afgive deres Be
tænkning, hvorefter Kommissionen gennemgik de skete Antegnelser 
med de 1 Mænd, Borgmesteren, Raadmændene og Kæmneren. Man 
behovede ikke at være bange for, at de 1 Mænd skulde se igennem 
Fingrene med Misligheder fra Kæinncrcns eller Borgmesters og 
Raads Side; deres Betænkning viser tværtimod en vidt dreven Smaa- 
lighcd. De nægter f. Eks. al godkende Borgmesterens Udgifter til en 
Rejse til Kobenhavn i Byens Ærinde, ja  end ikke Kæinncrcns Udgift 
til en Regnskabsbog finder de berettiget. Men der var iovrigt ikke 
store Ting at anke over og ingen af mislig Karakter. En Kæmner 
faar el Par Daler tilgode, en anden skal af med nogle faa Stykker; 
det er alt. Til Opgørelsen over de kgl. Skaller, som er givet foran, 
kommer en af Kommissionen godkendt Regning paa 1174 Rigsdaler 
for Proviant, Brod og Heslefoder til nogle indkvarterede Tropper. 
Kommissionen indstiller, al Byen faar dette Belob afskrevet i sine 
Skatter »efter som bemeldte Bv noget liaardl haver været medtagen«.
Fra den nævnte Indkvartering afslører Revisionen iovrigt cl saare 

karakteristisk Træk. De i Byen indkvarterede fremmede Dragoner 
stod under Kommando af en Oberstløjtnant Verner. Faa Dage efter 
sin Ankomst krævede han udbetalt 100 Rigsdaler for en Maaneds 
Tjeneste i Byen, idel han regnede sit Tilgodehavende fra Ordredagen. 
Borgmesteren nægtede al betale, medens Raadmændene bag hans 
Ryg havde ladet sig kujonere til at give Officeren Medhold. Da 
Borgmesteren fastholdt sin Vægring, rykkede Oberstløjtnanten med 
Oppassere og andet Folk ind i Borgmesterens Hus, tiltvang sig fri 
Forplejning for sig og sine Folk og forte et saadant Regimente, at 
Borgmesteren til sidst maallc rykke ud med Pengene. Nu nægtede 
de 4 Mænd al godkende Borgmesterens Krav om Dækning under 
Paaberaabelsc af Oberstløjtnantens uberettigede Adkomst til Pen-
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gone. Men her gav Kommissionen Borgmesteren Medhold med den 
Motivering, »al udi vanskelige Tider er Borgmesteren udi saadanne 
smaa Købstæder« altid udsat for haard Kremfærd »af deslige Offi
cerer«. All i all tilkendte Kommissionen Borgmesteren et Tilgode
havende hos Byen paa 155 Rigsdaler. Del stod iovrigl Borgerne frit 
for al fremføre Klager for Kommissionen, og nogle kom der jo ogsaa, 
men ingen var af graverende Karakter.

ILDSVAADERNE hævder Pladsen- som Nr. 2 i den lange Række af ægyptiske Plager, der under Enevælden hjemsogte Maribo. 
Om den første store Brand i 1542 ved vi intet udover, at den har 
Næret; dens nojaglige Tidspunkt og Udstrækning kan end ikke an
gives. Om den næste store Brand 1590 er der kun levnet os et Par 
lakoniske Meddelelser. I Danske Atlas hedder det, at en frygtelig 
Ildebrand »ikke lod mange Huse blive tilovers, end ikke Sognekirken«, 
og hos Rordam lyder Meddelelsen, al den 5. Maj 1596 »brændte 
Maribo fast ganske af, nogle faa Huse undcrlagnc«. Den næste store 
Brand rasede den 4. Oktober 17 IB, og om den ved vi en Del mere; 
men det er bedst først at gore lidt rede for Bebyggelsen, selv om 
del kun kan ske i grove Træk, da der ikke eksisterer noget Kort 
fra denne Periode.
Klostergadc, den nuværende Vestergade, begyndte et Stykke inden

for Aacn; paa dens sondre Side Iaa kun nogle faa Ejendomme, hvor
efter Klostrets gamle Vænger og Haver optog hele Gadesiden op til 
Torvet. Paa Kloslcrgades nordlige Side var Bebyggelsen derimod 
fuldstændig, kun afbrudt af »ode Tomler«, eller Haver, der i Byens 
Velmagtsdage havde været bebygget; lignende Tomter fandtes i alle 
Gader. Nørregade havde knapt samme Udstrækning som nu, særlig 
den vestre Side var for en Del ubebygget. Sulirsvej, Jernbanegade 
og Museumsgade eksisterede ikke; fra Nørregade strakte Husnekken 
sig over Torvet ud til Bygrænsen i Østergade ved nuværende Nr. 45. 
Torvets Vestside var ubebygget og optoges af Klostrets gamle »Sostcr- 
liavc«. Paa Torvets Sydside laa kun enkelte Huse og bag dem Præstc- 
gaarden, Bcginnehuscl og den gamle Lalinskolc. Den nuværende 
Brodregade var bebygget paa begge Sider og Øst for den laa en ret 
tæl bebygget Bydel bcslaacndc af Sondergade, Mcllcmgade (den nu
værende Torvegade) og Kindhcstegade, den nuværende Mcllcmgade; 
det var Byens fattigste Kvarter, der rummede flest Smaahuse og 
færrest Gaardc. l)c fleste af Byens Gaarde og næsten alle Husene var
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slrant.ækle, og Brandrcdskabcr i Nutidsforstand kcndles ikke. Byen 
ejede f. Kks. ikke nogen Sprojle, saa Brandfaren var overordenllig 
stor. l'ndcr en slorrc Brand afhang Byens Skæbne udelukkende af 
Vindforholdene; thi i Stormvejr var det gamle Middel med at nedrive 
nogle uanlændlc Bygninger for at standse Ilden ikke tilstrækkeligt.
Byen var inddelt i fire Boder, tstc Rode var Vestergade. Norrre- 

gade og de 6 forsle Gaarde paa Oslergades Nordside (Torvets Nord
side borte med til Østergade). 2den Rode var Resten af Oslergades 
Nordside og Sydsiden indtil Mcllemgade, 3die Rode var nuværende 
Mellemgade. Torvegade og den tilsvarende Del af Østergade. Ide Rode 
var Ostsiden af Torvet fra Mcllemgade, Sydsiden af Torvet, Brodre- 
gade. Rosengade og Sondergade. tsle Rode var saalcdes langt den 
storsle. hvilket sikkert kan forklares derhen, at Rodcinddelingen 
stammede fra en Tid, da Vestergades Bebyggelse var meget kortere.
I det Tingsvidne, der blev optaget efter Branden 1713, faar man 

Oplysning om alle de Brandlidtes Navne9, og ved Hjælp af Skatte- 
listerne kan man konstatere i hvilken Rode deres Ejendomme laa. 
Det viser sig da, at Branden har raset værst i 3die og 2den Rode, 
medens det kun er gaact ud over faa Ejendomme i forsle Rode og 
slet ingen i Ide. I Tingsvidnet oplyses, at i en Gade stod Husene 
(»aa begge Sider i Luer og i en Del af en anden Gade var del samme 
Tilholdet. Sidstnævnte Gade er utvivlsomt Østergade, og den først
nævnte Gade, der helt nedbrændte paa begge Sider, maa antagelig 
være den nuværende Torvegade. Der brændte som nævnt nogle faa 
Huse i 1ste Rode, og det har formentlig været i Østergade. I Tings
vidnet hedder del forovrigt, at hvis ikke nogle ode Tomter havde 
standset Ildens Fremrykning, vilde del meste af Byen være brændt.
Ilden opstod ved »Hojmiddagstidc, da Folket var i Marken og 

saaedc«. Den stammede fra Bagcrovncn ¡Træskomager Anders Jensens 
Hus i 3dic Rode og greb saa lynsnart om sig i de straatæktc Huse, 
al hele Bydelen inden en halv Times Forlob var et flammende Baal. 
Der indebrændte tre Mennesker i 3dic Rode, nemlig Claus Magnussens 
gamle Fader og Moder, der formentlig har ligget til Sengs eller sovet 
til Middag, og Enken Anna Obves 10-aarigc Datter, »hvis Ben og 
noget af Legemet efter Branden blev opsamlet«. Om hun har ligget 
syg eller Taget er skredet ned over hende under et Forsog paa at 
bjerge noget, faar man intet at vide om. Hans Stoffers Kone, ligeledes 
i 3dic Rode, blev under Redningsarbejdet »saa ilde forbrændt paa sit 
Legeme og Øjne, saa hun næppe naar sin Forlighed mere«. Den 0.
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Oktober begravedes i 4-Marksjorden paa Kirkegaardcn »de faa Lev
ninger, som den jammerlige Ildebrand havde efterladt af Kilen Jens
datter« og den 7. begravedes i 2Vt-Marksjordcn »Magnus Clausen og 
hans Hustrus Levninger, begge udi en Kiste«'0.
Al den indavlcdc Sæd og det meste Losorc brændte. lin Del blev 

»bjerget og udflytte! paa Marken«, hvor meget af del blev stjaalcl, 
hvilket under »Travlheden med Slukningsarbejdet ikke kunde hin
dres«. I alt brændte 25 Fjendommc nemlig C Caarde — to i 2den og 
fire i 3dic Rode — og 19 Huse, hvoraf to i Isle, fire i 2den og tretten 
i 3dic Rode.
Fire Dage efter den store Hrand fik Byen en nv Forskrækkelse, 

idel der Kl. 3 Sondag Morgen den 8. Oktober opstod Ild i Købmand 
Johan Mollers store Gaard i Iste Rode, antagelig beliggende paa 
Torvet i Nærheden af Norregade. »Den ene lldsvaade, Sorrig og 
lledrovelse rakte den anden Haanden«, som det hedder i Tingsvid
net. Lade- og Staldlængen i hans (iaard, »2-1 Spjendrum« og Over
delen af Brvggerskengen paa »ti Spændrum, alt teglhængt med inde- 
væicndc Korn, Foder, Ho og andet Losore afbrændte og blev lagt i 
Aske, foruden, hvad tyvagtige Mennesker !>ortsljal, da de skulde 
redde«. Den ovrige Del af Gaarden »blev staaende og af Guds under
lige Naadc reddet«. Denne Gang lykkedes det altsaa at begrænse 
Ilden, saa kun en Del af »en af de bedste Gaardc i Byen« gik op i 
Luer. Ingen kunde forklare noget om, hvorledes Ilden var opstaact.
Tingsvidnet er bygget paa Vidneforklaring af 6 Mænd, »de paa- 

raabendc 0 Borgere«, og er underskrevet af Byfogden og den kon
stituerede Byskriver. Det skulde tjene som Bilag til en Ansøgning 
til Kongen om Hjælp i Noden.
I Ansøgningen, der paa Byens Vegne er underskrevet af de 6 Bor

gere. der afgav Vidneforklaring, samt af Byfogden og Sognepræsten, 
ansøger man om Skattefrihed for de brandlidte. Bygningstommer 
til Genopførelsen af de nedbrændte Huse samt om Tilladelse til Ud
stilling af Bækken ved alle Kirkedøre i Landet, saa »barmhjertige 
Mennesker« efter Gudstjenesten kunde kaste en Skilling i Ba*kkenel". 
Anden Maadc var der ikke al faa Hjælp paa: Assurance var jo  i de 
Tider et ukendt Begreb. Andragendet blev imødekommet saaledes, 
al de brandlidte fik 10 Aars Frihed for Konsumtionsafgiftcr og alle 
andre Skatter, og fik Tilladelse til Udsendelse af en Kollcklbog til 
»al søge Godtfolk, som dennem noget godvilligen vil give«. Tommer 
fik de derimod ikke, og Tilladelse til al udstille Bækken blev ogsaa
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naglet med den Motivering, at Erfaringen viste, al der saa godt som 
intet blev givet* s. Folk blev trælle af disse Bækkener, der alt for til 
stod for Kirkedorcn. Senere fik de fleste af de brandlidte ogsaa efter
givet de Afgifter, som var forfaldne til Betaling tslc Oktober 171,1, 
altsaa tre Dage for Branden. Endvidere blev de Iwiadc 1715 og 1717 
fritaget for Krigsstyr13.
Man forstaar den uhyre R.ædsel en Ildebrand kunde va'kke hos Bor

gerne; thi i Heglen var den brandlidte Mand bogstavelig talt bragt 
til Tiggerstaven.
Det eneste Middel, man kendte til Begrænsning af Ilden, var som 

nævnt at rive el Par Huse ned i Ildlinien eller i al Fald Taget af 
dom og saa overdænge Ruinen med Vand; men i en Storm slog jo 
heller ikke delte til — saa mnatte man hændervridende lade brænde, 
hvad hr.ændo kunde.
1735 udgik der Forordning om. al alle Knbsla'dcr skulde anskaffe 

Biandredskaber og ansadle »bekvemme Folk« til at lede Sluknings
arbejdet ved opstaaende Brand**. Men de smaa Kobstædcr og blandt 
dem Maribo var saa forarmede, at de vred sig ved Bekostningen og 
lod staa til ved det gamle i Haab om, al der var langt til næste Ilde
brand af nogen Betydning. For Maribos Vedkommende levede man 
paa Haabet godt en Snes Aar. Men den 28. Oktober 1730 gik del galt. 
Der opstod lid i Simon Johansen Skneders Gaard. som nedbrændte 
sammen med tre andre Gnarde og (o Huse. Skaden blev opgjort saa- 
ledes. Hans Mikkelscns Hus paa Torvet 300 Rigsdaler. Urmnger 
Mussenbergs nyopfnrtc Gaard 1000 Rd. Jens Hjulmands Gaard 280 
Rd. Rasmus Snedkers Gaard Hus 250 Rd. Jens Grises Gaard 100 Rd. 
Simon Johansen Skneders Gaard 700 Rd. Videre hedder del; Paa 
»Morten Koks Hus blev, for at hemme Ildens videre Fremgang, Taget 
med Sparre og Lægter afhugget og afbrudt«. Skaden vurderet (il *10 
Rd. »Apolcnc Mindst'cs Hus. der laa læl op til Gicscs Gaard, blev 
ligeledes afbrudt«, vurderet til 10 Rigsdaler**. Ialt androg Skaden 
— Indboet indbefattet — 2540 Rigsdaler. De brandlidte fik 10 Aars 
Frihed for Konsumtion og 2 Aars Frihed for Afgift af deres Jorder"*. 
Trods den alvorlige Advarsel sad Maribo fremdeles Forordningen 
af 1735 overhørig. De brandlidte fik 10 Aars Frihed for alle Skal
ler og Afgifter. Dermed slog man sig til Ro — men Roen blev 
kun kort. 20. Januar 1739 galede den rode Hane aller over Maribo. 
Der brændte igen fire Gaardc, tildels de samme som forrige Gang.
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De brandlidte fik paany Skattefrihed i 10 Aar og fik af Kongens 
Privalkassc 300 Rigsdaler til Deling; derimod blev cl Andragende 
oin Rækken eller Kollekt nægtet*?.
1739 anskaffede man en Sprøjte, men da man 1741 skulde bruge 

den ved en Brand, der lagde fire Huse og Ganrdc i Aske* s, nægtede 
det ene Stempel helt at virke — »til flere Borgeres Tab og Ruin« — 
og der maatte kostes el nyt til 17 Rigsdaler; Penge, som man uden 
Held forlangte, at Bvfogden skulde betale***. Brandskaden opgjordes 
til 720 Rigsdaler. De brandlidte fik som Hjælp 300 Rigsdaler af 
Konsumtionskasscn^o.
Uforsigtighed med Lygter, Piber og Ild, havde naturlig sin Part 

af Skylden for de ret talrige Brande — der dog ofte blev begrænset 
til et Hus eller to — men langt slorre Fare var Straalagcnc og de 
urene Skorstene. Forbudet mod Straalage blev gentaget atter og alter 
uden noget som helst Resultat, og der var ogsaa stadige Klager over, 
at Paabudcl om Skorstenenes Renholdelse ikke blev overholdt.
En Tid havde Skarpretteren Indtægt af Skorstensfejning hos de 

forsømmelige. Han kravlede ikke selv i Skorstenene, men sendte 
sine Hjælpere til dette Arbejde to Gange om Aaret. Fejningen var 
ellers hver Mands egen Sag. Reglen var, al Beboerne hver Lordag 
lod en Tjornckosl gaa gennem Skorstenen; men blev delle forsoml, 
afsatte del daarlige Brændsel bestaaende af Torv. Mog og andet 
Affald hurlig saa megen Sod, at der blev Fare for Skorslcnsild og 
dennes frygtelige Folgcr i de slraatækte Huse. Derfor blev Skorstenen 
jævnlig synet. Skorstenssynet var cl borgerligt Ombud, der pnahvilcdc 
»lldslcdsmændene«. Under Anforsel af en af Takscrborgcrne gik Ild- 
sledsmændcnc Runden to Gange om Aaret. Der var ikke noget, der 
hed Tilhold eller Frist. Traf de en uren Skorsten, afkrævede de 
øjeblikkelig Betalingen for Skorstenens Fejning ved Skarpretter- 
folkene, og faldt Pengene ikke med det samme, foretoges der under 
Takscrborgcrcns Ledelse og Ansvar Udpantning for Beløbet. Forteg
nelsen over de udpanlcdc overleveredes Byfogden sammen med 
Pengene, og han gav saa ved Sknrpretlcrfolkcnes Ankomst Anvis
ning paa de Skorstene, de skulde feje. 1739 beklager Byfoged Sier- 
sted overfor Stiftamlmandcn, al Fattigfolk saaledcs kan blive tvun
get til to Gange om Aaret at betale for en Skorslcnsfcjning, der ofte 
slet ikke bliver udfort; thi siger bon, Skarpretteren interesserer sig 
ikke for andel end Pengene, og hans Folk soger bare al slippe fra 
det paa den lettest mulige Maadc. Byfogden har Eksempler paa, al
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de kun kryber op gennem Skorstenen uden al feje den. og vil Kjeren 
eller Brugeren havde den fejet, maa han selv gorc del bagefter*«.
1761 er el Vendepunkt i Brandulykkernes Historie, thi 13. Januar 

dette Aar udkom Forordningen om Oprettelsen af en Brandkasse 
for Købstæderne under Regeringens Ledelse. Hver Bygning i Køb
staden blev takseret, og Byen mantte saa udrede et i Forhold til Tnk- 
salionssummcn samlet Kontingent, der ¡udsendtes til Kommcrcekol- 
legict, der havde Brandkassclcdclsen. Kontingentet hlcv saa lignet 
paa Grundejerne og kunde inddrives ved Udpantning. Assurancen 
var med andre Ord tvungen. I Tilfælde af Brand blev Skaden vur
deret af dertil udmeldlc Mænd, Brandens Omstændigheder belyst 
gennem optagen Tingsvidner, og del hele indsendt til Kollegiet, som 
derefter udbetalte Skadcsvurderingssummcn uafkortet. Dermed havde 
Brandulykken mistet en Del af sin gamle Rædsel; den var vel frem
deles en Ulykke, man frygtede saare, men dens Plads i Ulykkes
rækken var ikke mere na*st Doden; den var ikke mere ensbetydende 
med Betlerstav eller Velfærds Forlis; mnn kunde miste alt, hvad man 
havde af Hus og Gods, men man fik nødtørftig Erstatning, saa Tabet 
blev til at bære.
Ved Ekspeditionen af den forsle Brandassuranccsag i Maribo blev 

der pudsig nok hegaaet den Fejl, at den ene af de brandlidte fik 
dobbelt Erstatning. Den 12. November 1761 brændte fem Huse og 
Gaardc i Maribo. Ilden mentes paasat af en Tjenestedreng. Ved Ind
beretning af Brandskaden havde Byfoged Aagaard opfort den ene 
af Ejendommene under lo Numre, saa den brandlidte fik to Gange 
90 Rigsdaler i Stedet for en. Han modtog gladelig Pengene; men da 
Aagaard omsider blev klor over Fejlen, skyndte han sig at indberette 
den. Manden maatlc tilbagelevere de 90 Rigsdaler, og Aagaard fik 
folgende Næse: »Det bliver herved Hr. Byfogden alvorligt betydet 
og advaret, al han herefter maa se sig vel for, at han ikke oftere 
begaar saadan Irring, saafrcml han ikke vil tilskrive sig selv Skylden 
for hvad ubehagelige Folgcr deraf maalte flyde«**.
Faa Dage efter Udstedelsen af Forordningen om Brandassurancen 

udkom — 24. Januar 1761 — cn ny Forordning om Kobstædcrncs 
Brandvæsen.
Forordningen dikterede Mulkt for Brandfolkenes Udeblivelse ved 

Brand eller Sprojtcmonstring. Der faldt nogle Boder i Maribo, inden 
Alvoren i denne Bestemmelse gik op for Brandsvendene, men saa 
krævede de den ogsaa respekteret af Brand-Officererne, og da del
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kneb lidt hermed, tog de sig selv til Rette. I)n Brandassistent Kaalund 
1767 udeblev fra en Sprojteprove og ingen Mulkt fik, gik 6 Brand- 
svende hen i hans Hus og »pantede« en Kobberpotlc. som de solgte 
for 24 Skilling. Kaalund klagede forsi til Byfogden, og da det ikke 
hjalp til Amtmanden, der sna lod Sagen gaa til Brandinspektor 
Pfeiffers og Byfoged Aagaards Erklæring. Pfeiffer erkendte rent ud, 
at han ikke kunde styre de 50 Brandsvende i denne Sag, og Bvfogden 
erkkerede, at Kaalund havde afvist hans Tilbud om at ordne Sagen 
i Mindelighed, hvorfor der ikke var andel at gorc end Inde ham efter 
Forordningen betale en Mulkt af 1 Rigsdaler. Brandsvendene fik Paa
læg om al tilbagelevere Kobberpoltcn og fik en skrap Advarsel om 
ikke al tage sig selv til R c llc2 3 .
Skont Forordningen af 1761 paabod, al der skulde ansættes faste 

Skorstensfejere i Købstæderne, blev dette for Maribos Vedkommende 
ikke til noget for 1803, og saa slog man endda Maribo og Saxkjobing 
sammen til et Embede. 28. April approberede Stiftamtmanden en 
Indstilling, hvori del hedder, »al der til Forebyggelse af de ulykkelige 
Tilfælde, som lettclig opslaa ved, at Skorstenene ikke til rette Tid 
og vedborligen bliver fejede og rengjorde« ønsker begge Købstæder 
i Forening al antage en udlært og duelig Skorstensfejer*-».
Samarbejdet med Saxkjobing — hvor Skorstensfejeren boede — 

gav Anledning til Misfornøjelse og Beklagelser over Skorstensfejerens 
Ucftcrreltelighed, og 1806 antog Maribo saa sin egen Skorstensfejer 
med samme Takst søm hidtil.
De tre farlige Poster i Ildcbrandssporgsmaalcl; Sprøjter, Assurance 

og Skorstene havde man altsaa langt om længe faaet dækket paa 
forholdsvis tilfredsstillende Maade; men den fjerde Post, Straatagene, 
stod fremdeles aaben. De talrige Forbud mod dem var kun Slag i 
Luften, fordi man manglede Midler til al gennemtvinge det. Det var 
dyrt al erstatte el Slraalag med Sten, og naar Husejeren faktisk ikke 
kunde skaffe Midlerne dertil — hvad saa? Desuden var mange slraa- 
læklc Kobstadhusc saa slette, al de ikke kunde ba*rc et Stenings Vægt. 
Man maatte derfor fare med Lempe. 1799 slog Kancelliet ind paa 
den rigtige Vej, idet man indskrænkede sig til al forbyde Anven
delsen af Slraatag paa nyopførte Huse i Købstæderne. I Ovcrtrædcl- 
sestilfældc skulde ikke alene Ejeren, men ogsaa Tømreren og Tække
manden ifalde Mulklstraf. Men selv delle klare og fornuftige Paabud 
kunde omgaas og blev det. 1817 Hvilede en Tømrer sil Hus fra Landel 
ind i Maribo og lækkede del med Slraa. Efter Byfogdens Indstilling
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fik Overtrædelsen Lov ni |>nsserc med den Motivering, al alle de 
andre Huse i den afsides Gade ogsaa var slraabrkle, og at Huset jo 
ikke var nyt, eftersom det var et gammelt Hus, der var indflyttet, 
og det var ikke stærkt nok til at bære Stening**». Knap en Mnaned 
efter at denne Overtrædelse var tolereret, blev der (9. August) ud
sendt et Cirkulære, der kort og godt paabnd, at alle Strnatngc i Hob- 
slæderne skulde være nedtaget og omlagt med Tegl inden ,‘tl. Juli 
1820. Ikke en Sjæl tog dette Panbud alvorligt, og 5 Aar efter, at alle 
Slraatage skulde være l>orle, gav Kancelliet l ’dsællelsc. Del licddcr 
i et Cirkulære af G. December 1825, at Kancelliet er blevet opmærk
som pnn, al del vilde være for hnnrdt ubetinget og uopholdelig al 
fremtvinge Straatages Afskaffelse i Købstæderne, og at Amlmændcnc 
derfor bemyndiges til at give Udsættelse, nnar Byens Ovrigbed og 
eligerede Borgere anbefaler det. Men samtidig udkastede man den 
fornuftige og senere realiserede Tanke, at straalækte Bygninger 
skulde svare 33 eller 50 pCt. mere i Assurance end stentæktc. — lov
rigt maa man til forbavscs over den Sorgloshed, som selv Folk i 
fremskudte Stillinger kunde udvise. 1825 opsatte Amtsforvalter Lun- 
dahl saaledes nogle Halmstakke paa en Byggeplads midt i Guden i 
Nærheden af Nabohusene. Han nægtede paa Politiets Henstilling at 
flytte Stakkene og blev derefter ved Haadslueretten domi til nt 
flytte dem inden fire Dage under en Dagsmulkl af 3 Rigsdaler i de 
første 8 Dage og derefter 6 Rigsdaler pr. Dag. Det hjalp*«. Med Hensyn 
til Straalagene blev der stadig givet Dispensationer, og der skulde 
en ny alvorlig Brandulykke til for al faa rusket Bven op af Over
bærenheden med de brandfarlige Tage.
Natten mellem 7. og 8. April 1832 opstod der Ild i et lille slraatækl 

Hus i Østergade. Ilden sprang paa et Øjeblik fra Straalag til Straatag, 
og inden Sprøjterne kom i Funktion, var fire Huse nedbrændte og 
en Del andre antændte. Udskæret lyste viden om og flere Smaasproj- 
ter fra de nærliggende Herregaarde ilede til Hjælp. Alligevel lykke
des del ikke at standse Ilden, for man greb til del gamle Middel al 
nedrive et Par Huse; men da var U Fjendomme i Østergade og 
Mcllcmgade lagt i Aske. Skrædermester Lykkes Hustru indebrændte. 
Hun var, efter forst al være sluppet ud af det brændende Hus, ¡let 
ind igen for at bjerge nogle Ejendele; bun slap ikke ud, inden Taget 
skred og begravede hende i Flammerne. Saa godt som intet Indbo 
blev reddet. Man havde Mistanke om, at Branden var paasat af Fjeren 
af det Hus, hvor Ilden opstod. Han havde for Branden ladet nogle
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mistænkelige Ytringer falde; men da lian haslcmt nægtede al liavc 
foraarsaget Branden, blev Sagen henlagt som uopklaret^. Der blev 
sal cn Indsamling i (lang til de brandlidte, hvorar de fleste var fattige 
Folk, der havde mistet deres uassurcredc Indbo. I Byen indsainlcdcs 
f>18 Rigsdaler og fra Omegnen indkom 95 Rigsdaler og cn stor Mængde 
Naturalier. Flere af Brandfolkene var optraadl med cn Uforfærdclhed, 
der senere indbragte dem Kancelliets officielle Ros og cn Ducor?*.
Branden havde til l'olgc, at Anordningen om Brandvæsen og Straa- 

tages Afskaffelse blev opfrisket og indskærpet paa Raadslucsamlingcn 
den G. Maj; men man naaedc kun at »tænke over del«, inden Byen 
igen blev opskra-ml af en stor Brand.
Natten mellem 12. og 13. Juli 1832 lud Brandraabcl alter over 

Byen. Der var Ild i et straatækt Hus i Østergade, og da der blæste 
cn ostlig Vind, var der alvorlig Fare for hele denne Bydel, hvor 
mosten alle Husene var straatæktc. Men Brandvæsenet var denne 
Gang hurtig paa Pletten, saa »kun« II Steder brændte. Ogsaa denne 
Gang havde man Mistanke om, at en forgældet Husejer havde paasat 
Ilden. Han havde for Branden fremsat paafaldcndc Udtalelser, men 
intet kunde bevises. Der blev atter sat cn Indsamling i Gang, men 
den indbragte saare lidct^o.
Allerede Aarct efter kan Byens Avis berette, at der siden Branden 

er opfort 17 »smukke Bygninger« i Østergade, selvfølgelig alle med 
Tegllag. 1834 havde 20 andre Grundejere frivillig erstattet deres 
Straatag med Sten.
Faren ved Slraatagene var da ogsaa endelig slaact saa uomgaaclig 

fast, al der maatlc goras noget ekstra for at komme dem til Livs. 1834 
fik Bygningskommissionen i Maribo Ordre til at udarbejde cn For
tegnelse over alle de af Byens Ejendomme, der fremdeles havde 
Straatag, og afgive deres Betænkning over Rimeligheden i at give 
Henstand med disse Tages Erstatning med Tegl. Kommissionen op
lyser, al der af straatæktc Forhuse findes følgende: »i Nørregade 5, 
i Østergade I, i Mcllcmgadc G, i Torvegade 4, i Brodregadq 0, i Rosen
gade 4, i Sondergade 14, paa Torvet 1 og i Klostcrgade (Vaslergadc) 
G, foruden en Mængde straatæktc Baghuse. Kommissionen indrømmer, 
al det er gaact alt for smaat med Afskaffelsen af Slraatagene, men 
siger, al Rentekammeret bærer sin store Port af Skylden herfor, idel 
Kammeret intet har gjort for at erstatte Slraatagene paa den vidt
strakte Ejendom Nr. 17 (nuværende Olsens Hotel), som Kammeret 
har overlaget ved Moller Appels Fallit. Folk ræsonnerer nemlig som
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saa, at naar Kanuucrcl ikke gor noget for at eflerkonunc Panbudet, 
kan det ikke haste san stærkt med gemene Folks Huse. lovrigt gen- 
nemgaar Kommissionen nile de indkomne Andragender om Hen
stand. Hvor Folk liar Rand foreslaas Henstanden nægtet, hvor de 
har mindre Raad foreslnnr man al give Tilhold om hvert Aar al 
erstatte >/< eller ‘/s Slraataget med Stentag»«.
Inden Udgangen af 30erne vnr den ældgamle Krig med Straalagene 

da omsider fort sejrrig til Ende, om end der endnu gik mange Aar, 
inden alle sliaatækle Udhuse var fuldstændig forsvundet.

Foto Hugo Malthictt«) 1910.

tin hundredaarig Taks i Haven til Vestergade 13.
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Klyvctfoto S) I wit jcrKTt
Del m itrale Maribo U».'W.

I Kaggnimlen til venstre |iani|>mollen »g Trifolium.

Næringslivets Ruin.

SP.KXDKTROJKN. som Regeringens okonomiske Politik og Ade
lens Misligheder lagde om N:eringslivet i Provinsbyerne, var i 

sine Fnlger langt værre end de enkelte store l'lykker, ja ogsaa værre 
end Skattetrykket, fordi den hindrede Udvikling og Opkomst, og 
saaledes hjalp til at trykke Byerne længere ned i Fattigdom og Haab- 
loshed. Tilbagegangen var helles for alle Landets Provinsbyer, men 
relativ slnrst for de mindste. Og Maribo horle nu engang (il de mindre 
i Hækken og havde i særlig Grad ondt ved at klhre sig under Tidens 
ublide Knar, fordi den laa indesluttet af store Adelsgodser og stod 
vsergelos overfor Adelens Misbrug af sine Særrettigheder.
Regeringen havde ikke til Hensigt at odelægge Provinsbyerne, 

tværtimod. Viljen var god, men Midlerne slette. Den bærende Idé i 
dens okonomiske Politik var, at løndels og specielt Byernes Velstand 
skulde oges gennem en strengt gennemfort Selvforsyning. Landet 
skulde saa vidt muligt selv fabrikeie Varerne, og de fremmede spær
redes derfor ude ved Importforbud og hoje Toldsatser. De hjcuune- 
fabrikerede Varer blev til sidst paatvunget Kobmændcne, der
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havde ni aftage visse Kvanla i Forhold til deres ovrige Omsætning. 
De hjemmenvlcdc Haavarer. Fabrikerne skulde bruge, blev trykket 
ned i Pris gennem Udførselsforbud, og mange af de Varer, man ikke 
kunde fremstille, blev indfort gennem monopoliserede Selskaber, som 
Købmændene havde at handle med. Det varede mere end et Hundrede 
Aar, for Regeringen kom sig af denne Vildfarelse, og da var Maribo 
og de fleste andre Hver trykket stadig hengere og længere ned i 
Fattigdommen. Medens Regeringen gennem denne Politik odelagde 
Udenrigshandelen, sogtc Adelen paa ulovlig Vis at slaa de størst 
mulige Skaar i Ryernes Hjemhandel, og lier var Maribo som nævnt 
værre stillet end de fleste andre. Der havde fra Maribo — snavel 
som fra andre Hver — altid va*rel klaget over Rundernes Forprang, 
d. v. s. ulovlige Handel, og Folgcn var altid Fornyelse af Forbudet 
herimod og Anvisning paa at gribe Synderen paa fersk Gerning, kon
fiskere de ulovlige Varer og anmelde ham til Mulktslraf’ . Adelens 
ulovlige Handel var dog langt alvorligere for Ryerne. Den havde Pri
vilegium paa at handle med sine egne Gaardes Frembringelser og 
selv indføre, hvad der var fornødent til eget Forbrug, medens Run
derne var henvist til at sælge og kobc i Kobsladen. Men Adelen gjorde 
ofte Indgreb i Købstadens Rettigheder og handlede gennem deres 
Ridefogder med Rondcrne, koble deres Korn, og overlod dem Grov
varer som Jern, Tjære, Hamp og lignende af Herregaardens Rcliold- 
ninger. Forbud mod denne Adelens ulovlige Handel blev ofte udstedt, 
men sjældent respekteret. Hvis det lykkedes for Byen at konstatere, 
at en ulovlig Handel havde fundet Sted, skulde der anhegges Sag for 
at faa Dom over Overtræderen. Var denne f. Eks. Knuthcnhorg, skulde 
Sagen fores ved Knulhcnborgs eget Birketing, og her havde Herre
manden eller hans Ridefoged rig Lejlighed til at lave saa mange 
Fiksfakserier og Rævestreger, at del blev umuligt at faa Ret og Dom 
over den skyldige. Betegnende i saa Henseende er en Sag, som By
foged Siersted i December 1734 paa Byens Vegne anlagde mod For
valter Thcstrup paa Knuthcnborg i Anledning af hans ulovlige Korn- 
handel. Del naturlige Hovedvidne i denne Sag var Toldkontrollør, 
Maalcr og Vejer ved Bandholm Havn Soren Petersen; men ham fik 
Greven snart gjort uskadelig. Da Rirkcskrivercn Niels Toft var Køb
mand i Maribo, erklærede Grevskabets Sagfører straks, at Toft som 
interesseret i Sagen ikke maatte beklæde Skrivcrcmbcdel ved denne 
Lejlighed. Greven konslilurede derefter Soren Petersen i Embedet og 
lukkede dermed Munden paa ham, da han jo  som Rettens Skriver
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ikke kunde vidne i Retten. For nt skræmme Vidnerne blandt Fa>sle- 
bonderne erklærede Grc\*skabcts Sagforcr, nt vel vnr Sagen anlagt 
mod Forvalter Thestrup, men det var jo i Virkeligheden det »boj- 
grevelige Herskabs« Sag. Da det alligevel lykkedes at skaffe nogle 
fa'ldende Vidneudsagn, viste det sig bagefter, al de ikke fandtes i 
Protokollen. Den gamle Protokol sluttede *■•/, og den nye begyndte 
■*/4 35; de farlige Blade var lilinlelgjorl. Grevskabet forlangte nu, al 
Sicrsled skulde fore Bevis ved ny Vidneforsel. men saa opgav han 
Sagen. Den kostede mange Penge, og del var efter hvad der var fore- 
gaaet givet, at det var umuligt for Byen at fan sin Ret. Siersted havde 
ellers Vidner paa, al Grevskabet ikke alene havde kobl Korn af Run
derne. men ogsaa solgt dem Salt og andre Varer. Amtmanden, der 
indberette Sagen, undskyldte niermest Grevskabet'-*.
Som del gik med Knulhenborg gik det med Chrislianssæde, Enges

tofte og Xiclslrup; alle drev de ulovlig Handel med Banderne til 
Byens Skade. Ja , selv Præsterne var ivrige Deltagere i-disse Lov
overtrædelser.
Knulhenborg nojedes ikke med al gore Maribo »Afbnvk« ved den 

ulovlige Handel, men havde ogsaa til stor Skade for Byen lagt Haand 
paa Udskibningsstedet Bnndholtn. Lige fra det katolske Klosters første 
Dage havde Bandholm været »en fri Havn til Maribo«. Havn var der 
nu ikke noget af, kun en god Ankerplads, hvorfra Varerne kunde 
ind- og udskibes ved Hjælp af Pramme. 1080 blev Toldstedet flyttet 
fra Maribo til Bandholm, og 1685 fik Toldbetjent ved Rnudholm, 
Simon Hcnrichscn Bevilling for Livstid paa til »Ind- og Udskibnings 
Brug« al holde Pramme, som »han har ladet bygge og i nogle Aar 
med stor Bekostning holdt vcdlige«3. Senere gik dette Privilegium 
over til Knulh, der sammen med Bandholmgaard havde erhvervet 
Jorder og Huse ved Bandholm og tillige Privilegiet med Bandholm 
Kro og den Smaahandcl, den efterhaanden havde faacl Hævd paa. 
Det værste var dog Grevskabets Privilegium paa Pramdriften.
Herom siger Byfoged Sicrsled i en Indberetning af 1737. Der er 

ved Bandholm ikke en Pad, hvorved Skibene kan fortoje, saa Ind- 
og Udladning kan ikke ske uden stor Risiko og altid kun ved Grev
skabets Pramme. Hvis ikke Maribo var berøvet Privilegiet med Kro
holdet og Prammene, kunde Byen selv have bortforpagicl det og 
anvende de sanledcs indtjente Penge til Ankcg af en Skibsbro. Nu 
er der ikke saa megen Bro, al en Pram kan lægge til, men Folk. 
som skiber deres Varer, maa med Heste og Vogne kore ud til Pram
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mon, hvilket er meget skadeligt og bcsva'rligl. I Stedet for ni Kob- 
staden skulde have Havnen frit, har Herreganrdenc oprettet store 
Kornhuse, medens Kohsladcn man leje hvert Tag Hus og nu rent 
er forment at hvggc mere. Grevskabets Bonder leverer nu deres Korn 
ved Grevskabets Oplagshus i Bandholm, og naar Bonden ulovlig sæl
ger Kom (il Grevskabets Forvalter, sna hedder del sig altid, al del 
er Landgildekorn. Tiendekorn eller lannl Korn, som han har Ret og 
Pligt at levere, saa Handelen her umuligt kan rammes. Og da Grev
skabet hverken har Skatter eller Omkostninger og faar Kornet frit 
leveret ved Opingshuset eller Prammene, medens Kohmanden i Ma
ribo selv mna fragte det dertil, saa kan Forvalteren sagtens give .S 
Skilling mere for Tonden og endda have god Fortjeneste. Saalcdes 
bliver Kohmanden sat til Side og ganske ruineret. Byens Fartojcr 
er af samme Grunde ganske faa. nemlig en Galiot og lo Jagte, hver 
paa ea. 7 Læster og en aaben Baad paa en Læst. Derimod er der 
baade ved Bandholm, Øerne og andre l'dhavnc adskillige store 
Baadc, som ulovlig indforer all, hvad Landmanden behover, og driver 
dermed ulovlig Handel. I Særdelshed driver .Kroboerne dette Spil, 
idet de om Dagen opholder sig i Soen under Paaskud af at fiske, 
men om Nattetide soger Landet og afsætter deres Varer. Her er 
derfor stort Land- og Forprang næsten i alle Bondebyer, som ikke 
kan hemmes; thi Kobsladmændene kan ikke udstaa den Bekostning 
og Besværing, som bliver Resultatet, naar de skal soge deres Ret 
gennem Grevskabernes og Baroniernes BirketingL 
Del er sierlig Knuthenhorg, Byfoged Siersted retler sine Anklager 

imod, og del er vel ogsaa med Henblik paa delte Gods, han skriver: 
Denne By haver paa 30 Aarstid mærkelig aftaget; thi forhen og paa 
den Tid var Huse og Gaardc udi god Pris, medens Kobsladhvg- 
ningen lier i Byen nu kun koster en Fjerdepart af, hvad der forhen 
blev betalt for dem. — I den Menneskealder, Siersted her anforer, 
har Knuthenhorg nemlig helt indklamret Maribo og helt lukket dens 
Aandchullcr gennem Bondclandel i Vest og Nord. Bondergodset her 
horle tidligere under Klostret, allsaa Kronen, som jo  ikke i Modsæt
ning til Adelsgodserne forledte Bondcrne til ulovlig Handel. I Tiden 
fra 1686 til 1693 erhvervede Aarsmarke ved Kob og Mageskifte med 
Kronen følgende Gaardc: 8 Gaardc i Paarup, 20 i Maglcmer, 7 i Grim- 
sted, 5 i Haarcd, 7 i Krikstrup, 2 i Norrcballe, 7 i Ostofte og 2 i 
Sorup foruden Skov, Overdrev og Gadehuse5. De faa resterende 
Gaardc i disse Byer blev i de følgende Aar ogsaa opslugt af Knulhen-
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borg. — Hvad der var (¡lovers af Bondergods omkring Maribo, laa 
under Christianssædc, Soholt, Engestofte og N ¡elsirup, og Ridefog- 
deme paa alle disse Godser var enige om at lilrane sig del mcsl 
mulige af Maril>os Handel, om end Knuthenhorg haade var den slorstc 
og den værste Raner.
Hvad angaar Ærolrøerne, som Siersled ogsaa klager over, da be

høvede de ingen Heksekunster for at lage Konkurrencen op med 
Maribo og de ovrige Købstæder; thi .Kro horle under Slesvig, hvis 
Toldskallcr var meget mindre end Kongerigets, saa de med Fortje
neste kunde drive Smugleri og Smughandel. Det manglede ikke paa 
strenge Forbud; men det ændrede ikke Forholdet. At livens Handel 
under disse Forhold maaltc gna stærkt tilbage, siger sig selv. Kn 
Bevisførelse til Underbygning af Siersteds Karakteristik skulde ikke 
være nodvendig, og der er da ogsaa Mangel paa fyldige Oplysninger 
i saa Henseende. Del eneste foreliggende Materiale til Belysning af 
Handelens Forhold er Regeringens Dispensationer fra de Udførsels
forbud,- som blev udstedt, nnar der var Mangel paa Korn og Dyr i 
Landet. I Aarene 1621—32 optræder Maribo-Borgmesteren Soren 
Sorensen hyppigt i Rcgcringsskrivclserne som Storeksportør af Korn. 
1624 maa han udføre 10 Læster Korn fra Maribo til fremmede Slæder, 
1628 faar han Tilladelse til at udføre 20 Lester Hvede mod at ind
føre Humle og Sall for samme Belob, og senere paa Aarel faar han 
uden Betingelser Lov til at udfore til Slrnlsund 80 Læster Byg, 15 
Læster Rug og 1500 Td. Havre. 1620 maa han udfore 66—70 Læster 
Hvede mod at indføre Salt, Humle, Jern, Staal og andre Varer. 1630 
maa han for at faa Tilladelse til al udføre 30 Liester Hvede gaa ind 
|>aa al laane Bønderne i Vordingborg Len 12 store Læster Byg til 
Sædekorn. Senere far han Lov al udfore de 18 Læster Byg, som han 
har foi strakt Bonderne med og nu har faacl igen«. Soren Sorensen 
er aabcnbarl langt den storste af Byens Kobmamd. Der er kun tre 
andre, som opnaar Udførsclsrct før mindre Partier Korn; del er 
Hans Krcinmcr, Johan Brun og Johan Erichscn. Som Maalestok for 
Byens Handel maa de her anførte Tal ikke bruges, da de kun angiver 
Udførselen paa de Tider, da der var Udførselsforbud. Nogen Angi
velse før Handelen, naar Udforsel kunde ske uden særlig Tilladelse, 
findes ikke. Udførselsforbudene gentoges alter og alter gennem 1700- 
Aarenc, men her leder man forgæves efter Dispensationer til Maribo- 
Kobmændcnc. De eneste to Tilfælde bekræfter Reglen. Det ene drejer 
sig om 7—800 Td., del andet om 1250 Td.; men del er i begge Tilfælde
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Hvede, der er ødelagt af Brand (Svamp)7, og derfor ikke kunde sæl
ges lier i Landet; kun Stivclscfabrikcrnc i Lybcck var Aftagere. Det 
var altsaa en Vare, som Ridefogderne ikke var interesseret i. Siersted 
siger i sin oftnævnlc Indberetning, at der kommer adskillige Fartøjer 
fra Slesvig og Holsten og kober Korn af Proprietærerne og Ride- 
fogderne. Købmændene bar ikke mere al sælge end de »i al Mage
lighed kan bortføre med deres egne Fartøjer« — og det var ikke 
meget. Han oplyser nemlig, al hele Maribos Flaadc bestaar af en 
Galiot, lo Jagter og en aaben liaad. Deres samlede Drægtighed var 
22 Læst. De Oplysninger om Kornudforslcn fra Maribo Toldsted, 
d. v. s. Uandholm, som Toldrcgnskabernc giver, er altsaa ikke Udtryk 
for Byens Handel men mere for Proprietærernes og Ridefogdernes, 
og er derfor uden Interesse i denne Forbindelse.
Den Handel med Fabriksvarer, som Regeringen paatvang Uyen, 

belyses bedst gennem el Par Lkscmpler. 17156 fik Byfogden Ordre til 
al fordele for 1850 Rigsdaler Manufaklurvarcr mellem Købmændene 
i Maribo til Afsætning i det kommende Aar. Han sendte saa efter 
bedste Skon en Liste over, hvor meget af de 1850 Rigsdaler hver 
Købmand burde have. Listen saa saaledes ud: Niels Toft 100 Rigs
daler, Niels Slaal 200, Johan Grolh 200, Mathias Møller 475, Jens 
Pheiffcr 200, Lars Reimer 200 og Joseph Zabcl 475. De klagede alle 
over denne Fordeling. Niels Toft nægtede rent ud at modtage noget; 
han havde, skrev han, aldrig handlet med Alenvarer og var formedelst 
Alder og Svaghed ved at ncdla;ggc Handelen. Niels Staal erklærede, 
al han i 26 Aar ikke havde handlet med Alenvarer, men han vilde 
afsætte del lidet, han kunde af Bondekram, d. v. s. Uay, Kalun’er 
til Kvindernes Huer og Trøjer, uldne Bondcrhucr og lignende. J. 
Grolh forsikrede, at han aldrig havde lært eller drevet den Slags 
Handel, men selv kobl hos de andre, hvad han personlig skulde bruge 
af de Varer, og han maalte derfor kræve sig frilaget. Mathias Moller 
vilde sælge, hvad han kunde, og havde allerede skrevet efter nogle 
Varer fra Fabrikerne. Lars Reimer erklærede sig villig til al modtage 
sit Kvantum paa Betingelse af, at han maalte levere tilbage, hvad 
han ikke kunde sælge, og Joseph Zabel havde skrevet Varer hjem 
for 216 Rigsdaler, 8 Mark og 8 Skilling, og mente, at han dermed 
maalte være fri for yderligere Tildelings. Der er ingen Grund til al 
formode, at Købmændene er sluppet netop saa billigt, som de ønskede, 
om end der er taget noget Hensyn til deres Klager.
Salthandclen var ligeledes monopoliseret. Regeringen bestemte,
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hvor meget hver Kobmand skulde aftage, og hvad Pris han skulde 
have for det, og Prisen levnede ikke Kohinandcn saa megen Avance, 
al han onskede at faa tildelt mere end hojsl nodvendigt. Den til
delle Mængde var da ogsaa undertiden helt nieningslos. 1788 havde 
Maribo f. Eks. faaet paalignet 828 Tonder Sall, men slap efter energiske 
Protester med 80. Del lykkedes ogsaa undertiden Kobmamdenc at 
faa deres Udsalgspris lidt hævet under Henvisning til den lange 
Transport fra Havnen i Randholm".
— llaandmvrkcl havde ikke bedre Kaar end Handelen. Kun de 

for Hondebruget mest nodvendige Hnandværk var det tilladt al drive 
som Næring paa Landet, medens andre Haandværk som Snedkere, 
(ilarmeslrc, Malere, Karetmagere, Sadelmagere, Drejere, Rebslagere 
med flere udelukkende var henvist til at drive Niering i Kobslædcmc. 
Men ogsaa her brod man sig F e jl om Loven. Haandværkcrne nedsalte 
sig raskvæk paa Landet og drev den forbudte Nauing. Skulde der 
ske Paatale, mnatte Lovovertræderen gribes paa fersk Gerning; del 
var næsten umuligt. De »Opdagelsesrejser«, Byens Haandværkerc 
foretog i delle Ojemed, endte ofte med store Balaillcr og Slagsmaal, 
saa Skrammer og Saar som oftest var Byhaandværkcrnes eneste 
Udbytte af Ekspeditionen. E ller ogsaa fo r  de — naar dc var heldige 
at komme over Synderen, uden at Landsbyen blev alarmeret — saa 
haardl frem, al han bagefter kunde anklage dem for Vold og uret
mæssig Bortforclse af hans Værktoj og Varer, og saa endte Sagen 
med Boder for de alt for nidkære Maribohaandværkere*".
— Under disse fortvivlede Forhold var Jordbruget — hvor faligt 

del med et Høstudbytte paa 8—<1 Fold end kunde være — af ikke 
ringe Betydning for del nojsomme Borgerskab. Med Salget af dc 
ydre Marker gled Forholdene for de indre Marker ind i rolige og 
stabile Spor, der — el enkelt lille Uvejr fraregnet — fortsattes i over 
100 Aar. Forpagtningen blev fornyet hver tredie Aar, og Afgiften laa 
gerne omkring loO Rigsdaler.
Del lille Uvejr indtraf 1717, da Frederik IV fandt paa, at Maribos 

tre Marker skulde henla'ggcs under det Ryttergods, han vilde oprette 
paa Lolland. Borgerne blev frasagl Forpagtningen, og hoveripligtige 
Bander skulde fremtidig udfore de nodvendige Arbejder. Hvorledes 
del nu end er gaacl hermed, saa viser det sig, al der i Efteraarct 1717 
ikke var lagt Vintersæd, og allerede i April 1718 fik Borgerne Besked 
om, al dc kunde dyrke Markerne indtil videre. I Maj 1718 overtager 
de atter Forpagtningen, men slipper det forstc Aar med 70 Rigsdaler
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i Afgift, eftersom der ikke er snnel Vintersæd. Planen med Markernes 
Indlemmelse i Hyttergodset er opgivet. Kn hel Del af de til Rytter
gods erhvervede Jorder sættes om Vinteren til Auktion; men Maribo
jorderne skal ikke sælges, hvis Borgerne vil give 4 Rigsdaler pr. Td 
Hartkorn i Forpagtning mod nt være fri for alle Afgifter. Det gaar 
Borgerne ind paa. Ønsket om at slippe for alle Vilkaarlighcdcr ved al 
kobc Jorderne vokser sig under alt dette sta'rkt, og i den følgende 
Tid forsoger man flere Gange uden Held at faa el Kob i Stand. 
Rentekammeret svarer f. Fks. Borgerskabet, at dels Ansogning om 
at kobe Jorderne — hvis Hartkorn er godt 55 Td. — kan ikke fore- 
stilles Kongen, da han for Tiden ikke vil sælge. 1734 forsogcr de 
igen, men faar alter Afslag. Ikke bedre gaar del 1746, da Borgerne 
byder 2500 Rigsdaler og en aarlig Afgift. 1777 indgiver Byens Kob- 
mænd Forslag om al kobe Jorderne ved Auktion, ogsaa det afvises, 
Forst 1839 fik Borgerne deres over 100 Aar gamle Ønske om al 

kobe Jorderne opfyldt. 20. Marts 1839 udstedes Skodet, der overdrager 
de kgl. Jorder, Borgerne hidtil har haft i Forpagtning, til Byen under 
1'oruds.ætniug af. at der straks derefter udstedes Skøder til Brugerne 
af Jorden til de i det kgl. Skodc fastsatte Priser. Salget omfatter ikke 
Fredsskoven paa Maribos Omraade og ikke Skovfogedloddcn mellem 
Baugshave og Rydsmarksskoven. Købesummen er 40 Rigsbankdalcr 
Sedler pr. Td. Ld. samt en aarlig Afgift paa 4 Skæpper Byg — al 
erkegge i Penge efter Kapilcislaksl — af hver Td. Ld. l>onitcrcl Jord 
til Takst 24 i Hartkornsansæltclsc. Den samlede Købesum var 11,000 
Rigsdaler'0», og de overdragne Jorder udgjorde altsaa 275 Td. Ld.
— Om Skovene paa Maribo Bygrund er Oplysninger fra ældre Tid 

kun faa. Vi har tidligere noteret, at Norrehave ved cl Tingsvidne af 
1532 blev lyst i Fred for Økschugst i 10 Aar, fordi den var stærkt 
forhugget. I en Synsforretning af 1767 hedder del, al Baugshave er 
»ved Magt«, altsaa i nogenlunde god Stand, og al ogsaa Norrehave 
er ved Magt med mange unge Træer, medens Kidhave eller Rvds- 
marksskoven slet ikke nævnes.

MARKFDFRNF var eller skulde være Midlet til at skaffe den i 
alle Maader mishandlcdc By lidt Omsætning og sætte lidt 

Kulor paa de triste Hverdage. Oprindelig havde ikke alene Købstæ
derne, men ogsaa mange Landsbyer Ret til at holde Marked, og 
ndskillige af dem bevarede til Kobstædernes store Misfornøjelse denne 
Ret helt op mod Midten af det 17. Aarhundrcdc. 1633 indsendte Borg-
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borg. — Hvad der var tilovers af Bondergods omkring Maribo, laa 
under Chrislianssædc, Soholt, Engestofte og Xiclslrup, og Ridefog- 
deme paa alle disse Godser var enige om at tilrane sig det mes! 
mulige af Maribos Handel, om end Knullicnhorg baade var den slorslc 
og den værste Raner.
Hvad angaar Ænihoerne, som Siersted ogsaa klager over, da be

høvede de ingen Heksekunster for al tage Konkurrencen op med 
Maribo og de øvrige Købstæder; thi /Kro borte under Slesvig, hvis 
Toldskatlcr var meget mindre end Kongerigets, saa de med Fortje
neste kunde drive Smugleri og Smughandel. Del manglede ikke paa 
strenge Forbud; men del amdrede ikke Forholdet. At Byens Handel 
under disse Forhold innalte gaa slankt tilbage, siger sig selv. En 
Bevisførelse til Underbygning af Sicrsleds Karakteristik skulde ikke 
være nødvendig, og der er da ogsaa Mangel paa fyldige Oplysninger 
i saa Henseende. Del eneste foreliggende Materiale til Belysning af 
Handelens Forhold er Regeringens Dispensationer fra de Udførsels
forbud,- som blev udstedt, naar der var Mangel paa Korn og Dyr i 
Landet. I Aarene 1621—32 optræder Maribo-Borgmesteren Søren 
Sørensen hyppigt i Regeringsskrivelsernc som Storeksportør af Korn. 
1624 maa han udfore 10 Læster Korn fra Maribo til fremmede Slæder, 
1628 faar han Tilladelse til at udfore 20 Læster livede mod al ind
føre Humle og Sall for samme Bcloh, og senere paa Aarel faar han 
uden Betingelser Lov til at udfore til Stralsund 30 Læster Byg, 15 
Læster Rug og 1500 Td. Havre. 1629 maa han udfore 66—70 Læster 
Hvede mod at ¡udfore Salt, Humle, Jern , Slaal og andre Varer. 1630 
maa han for al faa Tilladelse til al udfore 30 Læster Hvede gaa ind 
paa at laanc Bønderne i Vordingborg Len 12 store Læster Byg til 
Sædekorn. Senere far han Lov al udfore de 18 Læster Byg, som han 
har foi strakt Bønderne med og nu har faacl igen«. Søren Sørensen 
er aabcnbarl langt den største af Byens Kohin.ænd. Der er kun tre 
andre, som opnaar Udforsclsrcl for mindre Partier Korn; del er 
Hans Kremmer, Johan Brun og Johan Erichscn. Som Maalestok for 
Byens Handel maa de her anforlc Tal ikke bruges, da de kun angiver 
Udførselen paa de Tider, da der var Udførselsforbud. Nogen Angi
velse for Handelen, naar Udforsel kunde ske uden særlig Tilladelse, 
findes ikke. Udførselsforbudene gentoges alter og atter gennem 1700- 
Aarenc, men her leder man forgæves efter Dispensationer til Maribo- 
Købmændene. De eneste to Tilfælde bekræfter Reglen. Det ene drejer 
sig om 7—800 Td., det andel om 1250 Td.; men del er i begge Tilfælde
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Hvede, der er odclagt af Brand (Svamp)7, og derfor ikke kunde sæl
ges her i landet; kun Stivclsefabrikcrne i Lybcck var Aftagere. Del 
var allsaa en Vare, som Ridefogderne ikke var interesseret i. Siersted 
siger i sin oflmevnle Indberetning, al der kommer adskillige l'artøjcr 
fra Slesvig og Holsten ug kober Kom af Proprietærerne og Ride
fogderne. Købmændene har ikke mere at sælge end de »i al Mage
lighed kan bortføre med deres egne Fartøjer« — og del vnr ikke 
meget. Han oplyser nemlig, at hele Maribos Flaadc bestaar af en 
Galiot. to Jagter og en aaben Baad. Deres samlede Drægtighed var 
22 Læst. De Oplysninger om Kornudforslcn fra Maribo Toldsted, 
d. v. s. Bandholm, som Toldregnskabemc giver, er altsaa ikke Udtryk 
for Byens Handel men mere for Proprietærernes og Ridefogdernes, 
og er derfor uden Interesse i denne Forbindelse.
Den Handel med Fabriksvarer, som Regeringen paalvang Byen, 

belyses bedst gennem el Par Kkscinplcr. 1766 fik Byfogden Ordre til 
al fordele for 1850 Rigsdaler Manufaklurvarcr mellem Købmændene 
i Maribo til Afsætning i del kommende Aar. Han sendte saa efter 
bedste Skøn en Liste over, hvor meget af de 1850 Rigsdaler hver 
Købmand burde have. Listen saa saaledes ud: Niels Toft 100 Rigs
daler, Niels Staai 200, Johan Groth 200, Mathias Moller 475, Jens 
Pheiffer 200, Lars Reimer 200 og Joseph Zabcl 475. De klagede alle 
over denne Fordeling. Niels Toft nægtede rent ud al modtage noget; 
han havde, skrev han, aldrig handlet med Alenvarcr og var formedelst 
Alder og Svaghed ved al nedlægge Handelen. Niels Staai erklærede, 
al han i 26 Aar ikke havde handlet med Alenvarer, men han vilde 
afsætte del lidet, han kunde af Bondekram, d. v. s. Bay, Katun'ci 
til Kvindernes Huer og Trojer, uldne Bønderhuer og lignende. J. 
Groth forsikrede, al han aldrig havde lært eller drevet den Slags 
Handel, men selv kobl hos de andre, hvad han personlig skulde bruge 
af de Varer, og han maallc derfor kræve sig fritoget. Mathias Moller 
vilde sælge, hvad han kunde, og havde allerede skrevet efter nogle 
Varer fra Fabrikerne. Lars Reimer erklærede sig villig til at modtage 
sil Kvantum paa Betingelse af, at han maaltc levere tilbage, hvad 
han ikke kunde sælge, og Joseph Zabcl havde skrevet Varer hjem 
for 246 Rigsdaler, 8 Mark og 8 Skilling, og mente, at han dermed 
maaltc være fri for yderligere Tildeling8. Der er ingen Grund til al 
formode, al Købmændene er sluppet netop saa billigt, som de ønskede, 
om end der er taget noget Hensyn til deres Klager.
Sallhandclcn var ligeledes monopoliseret. Regeringen bestemte,
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hvor meget hver Kobmand skulde aftage, og hvad Pris han skulde 
have for det, og Prisen levnede ikke Kobinanden saa megen Avance, 
at han onskedc al faa tildelt mere end hojst nødvendigt. Den til
delte Mængde var da ogsaa undertiden helt meningsløs. 1788 havde 
Maribo f. Eks. faael paalignet 328 Tonder Salt, men slap efter energiske 
Protester med 86. Del lykkedes ogsaa undertiden Købmændene al 
faa deres Udsalgspris lidt hævet under Henvisning til den lange 
Transport fra Havnen i Bandholm9.
— Haandværkel havde ikke bedre Kaar end Handelen. Kun de 

for Bondebruget mest nødvendige Ilaandværk var del tilladt at drive 
som Næring paa Landet, medens andre Haandværk som Snedkere, 
Giarmestre, Malere, Karetmagere, Sadelmagere, Drejere, Rebslagere 
med flere udelukkende var henvist til al drive Næring i Købstæderne. 
Men ogsaa her brod man sig F e jl  om Loven. Haandværkernc nedsatte 
sig raskvæk paa Landet og drev den forbudte Næring. Skulde der 
ske Paatale, maalle Lovovertræderen gribes paa fersk Gerning; del 
var næsten umuligt. De »Opdagelsesrejser«, Byens Haandsærkere 
foretog i delle Ojemed, endte ofte med store Batailler og Slagsmaal, 
saa Skrammer og Saar som oftest var Byhaandværkerncs eneste 
Udbytte af Ekspeditionen. E ller  ogsaa fo’r de — naar de var heldige 
at komme over Synderen, uden at Landsbyen blev alarmeret — saa 
haardl frem, al han bagefter kunde anklage dem for Vold og uret
mæssig Bortførelse af hans Værktøj og Varer, og saa endte Sagen 
med Boder for de alt for nidkære Maribohaandva*rkercio.
— Under disse fortvivlede Forhold var Jordbruget  — hvor fatigt 

del med cl Hostudbyllc paa 3—4 Fold  end kunde være — af ikke 
ringe Betydning for det nøjsomme Borgerskab. Med Salget af de 
ydre Marker gled Forholdene for de indre Marker ind i rolige og 
stabile Spor, der — et enkelt lille  Uvejr fraregnel — fortsattes i over 
100 Aar. Forpagtningen blev fornyet hver tredie Aar, og Afgiften laa 
gerne omkring 150 Rigsdaler.
Del lille Uvejr indtraf 1717, da Frederik  IV  fandt paa, al Maribos 

tre Marker skulde henlægges under det Ryttergods, han vilde oprette 
paa Lolland. Borgerne blev frasagt Forpagtningen, og hoveripligtige 
Bønder skulde fremtidig udfore de nødvendige Arbejder. Hvorledes 
det nu end er gaael hermed, saa viser det sig, at der i Efteraarel 1717 
ikke var lagt Vintersæd, og allerede i April 1718 fik Borgerne Besked 
om, al de kunde dyrke Markerne indtil videre. I Maj 1718 overlager 
de alter Forpagtningen, men slipper del forsle Aar med 70 Rigsdaler
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i Afgift, eftersom der ikke er snael Vintersæd. Planen ined Markernes 
Indlemmelse i Ryttergodset er opgivet. En hel Del af de til Rytter
gods erhvervede Jorder sættes om Vinteren til Auktion; men Maribo- 
jorderne skal ikke sælges, hvis Borgerne vil give 4 Rigsdaler pr. Td 
Hartkorn i Forpagtning mod at va*rc fri for alle Afgifter. Det gaar 
Borgerne ind paa. Onskel om at slippe for alle Vilkaarlighcdcr ved at 
kobc Jorderne vokser sig linder alt dette stærkt, og i den folgendc 
Tid forsoger man flere Gange uden Held at faa et Kob i Stand. 
Rentekammeret svarer f. Eks. Borgerskabet, al dets Ansogning om 
at kobc Jorderne — hvis Hartkorn er godt 55 Td. — kan ikke fore- 
stilles Kongen, da han for Tiden ikke vil sælge. 173-1 forsogcr de 
igen, men faar alter Afslag. Ikke hedre gaar det 1746, da Borgerne 
byder 2500 Rigsdaler og en aarlig Afgift. 1777 indgiver Byens Kob- 
mænd Forslag om at kobe Jorderne ved Auktion, ogsaa det afvises, 
Forst 1839 fik Borgerne deres over 100 Aar gamle Ønske om at 

kobe Jorderne opfyldt. 20. Marts 1839 udstedes Skodet, der overdrager 
de kgl. Jorder, Borgerne hidtil har haft i Forpagtning, til Byen under 
Forudsætning af, at der straks derefter udstedes Skoder til Brugerne 
af Jorden til de i det kgl. Skode fastsatte Priser. Salget omfatter ikke 
Fredsskoven paa Maribos Omraadc og ikke Skovfogcdlodden mellem 
Bangshavc og Rydsmnrksskoven. Kobcsummen er 40 Rigsbankdalcr 
Sedler pr. Td. Ld. samt en aarlig Afgift paa 4 Skæpper Byg — at 
erlægge i Penge efter Kapitclstakst — af hver Td. Ld. lionitcrct Jord 
til Takst 24 i Harlkornsansællclse. Den samlede Kobesum var 11,000 
Rigsdaleren, og de overdragne Jorder udgjorde altsaa 275 Td. Ld.
— Om Skovene paa Maribo Bygrund er Oplysninger fra ældre Tid 

kun faa. Vi har tidligere noteret, al Norrchavc ved el Tingsvidne af 
1532 blev lyst i Fred for Økschugsl i 10 Aar, fordi den var stærkt 
forhugget. I en Synsforretning af 1767 hedder det, at Bangshavc er 
»ved Magt«, altsaa i nogenlunde god Stand, og at ogsaa Norrchavc 
er ved Magt med mange unge Træer, medens Kidhave eller Ryds
marksskovcn slet ikke nævnes.

MARKEDERNE var eller skulde være Midlet til at skaffe den i 
alle Mander mishnndlcdc By lidt Omsætning og sætte lidt 

Kulør paa de triste Hverdage. Oprindelig havde ikke alene Købstæ
derne, men ogsaa mange Landsbyer Ret til at holde Marked, og 
adskillige af dem bevarede til Kobstædcrnes store Misfornøjelse denne 
Ret helt op mod Midten af del 17. Aarhundrcde. 1633 indsendte Rorg-
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mester og Raad i Maribo en Ansøgning til Kongen om at faa en 
Række Landsbymarkeder forbudt og henlagt til Maribo. Skrivelsen 
indledes: »Stormægtigste, hojbaame Fyrste, allcmaadigste Herre og 
Honning! Vi Eders Majestæts underdanige Undersaatter, Borgere og 
Indbyggere her udi Maribo har stor Skade af de Markeder, som holdes 
i Landsbyerne Halsted, Sallvig, Taagerup og Olslrup. hvor Slagsmaal 
med anden Ulykke tit og ofte sker, ligesom vor borgerlige Næring 
meget forringes«. De anmoder derfor om, al disse Markeder maa 
blive forbudt og henlagt til Maribo. Ligeledes besværer de sig over, 
at de ikke har Lov at tage Told af Heste og Vogne og andet Gods, 
der indfores i Byen for al blive solgt, og de anraaber om Tilladelse 
til at opkræve slig Told, der kunde være til Hjælp ved Broers og Vejes 
Vedligeholdelse, da Byen jo  ligger paa cl Hovedstreg og derfor har 
mere Besværing (med kongelige Personers og Tjeneres Rejser) end 
mange andre Købstæder. Og saa slutter Ansøgningen med følgende 
Paakaldelse: »Saadan kongelig Xaade og Mildhed imod os. Eders 
Majestæts fattige Undersaatter, vil Gud al lermægtigste timelig og 
evig belønne. Den samme almægtige Herre og Gud naadeligen spare 
og bevare Eders kongelige Majestæt langvarende Karskhed og Sund 
hed udi et godt, lyksaligt og fredsommeligt Regimente«1 *. Det hjalp 
altsammen ikke nogeL Andragendet blev afslaaet. Og da Markederne 
i Taagerup, Sæddinge og Olstrup tre Aar senere afskaffedes, henlag
des de ikke til Maribo men til Rødby og Nysted.
Markeder havde Maribo en Tid lang nok af, men de fleste var ikke 

stort bevendt. Som Maalestok har vi kun Byfogedregnskaberne, der 
indeholder Opgørelser over Størrelsen af Sladepcnge, d. v. s. den 
Kendelse, fremmede Handelsfolk maalte erlægge for at faa Plads 
paa Torvet, hvor Markederne holdtes. 1675 gav St. Birgitte Marked 
(7. Oktober) 3 Rigsdaler 2 Mark i Sladepenge, Midfaste-Marked (den 
7. Marts) gav kun 3 Mark og 3 Skilling, Helliglegems Marked (den 
28. Marts) og SL Peders Marked (den 1. August) gav kun faa Skilling. 
Af andre smaa Markeder var der el den 14. Februar og et den 3. Juni, 
deres Sladeindtægt kunde ogsaa kun tælles i Skilling. Det betyde
ligste af dem alle var altsaa St. Birgitte Marked, men ogsaa det kunde 
naturligvis falde forskelligt ud; i 1693 gav del f. Eks. en Stadeind
tægt paa 8 Rigsdaler og 11 Skilling, og Besøget maa altsaa have været 
stork Handelens Forfald ramte naturligvis ogsaa Markederne. 1710 
hedder det i Byfogedregnskabet, al der holdes en Del Markeder, som 
næsten ingen Stadepenge giver, kun nu og da en Mark eller to. Noget
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bedre er Si. Birgitte Marked, hvor Kræmmerne kommer. S la de pen gene 
betales efter følgende Skala: For en Krambod paa Tonet 4 Mark. 
for en Krambænk (Bord) en Mark, en Haandværkerbænk 12 Skilling, 
for en Plads uden Bord og Bænk 8  Skilling1*.
Blandt de mange Markeder savnedes el Kvægmarked, der kunde 

være Kernen i et nyt Krammarked, og Borgerne ansogte derfor 1710 
om al faa et saadant Marked og fik det bevilget og fastsat til Sofrens- 
dag (23. Oktober)1’ . Meningen med Markederne var, at ogsaa Kø- 
inænd og Haandværkere fra andre Byer skulde have Ret til at mode 
frem med deres Varer. Del saa de næringsdrivende i Markedsbyen 
naturligvis skævt til. og i Maribo nøjedes man ikke med del skæve 
Syn, men formente rent ud de fremmede Adgang. Skomagerne i 
Saxkjobing vilde ikke stiltiende finde sig i denne Ulovlighed og 
klagede til Stiftnmlmanden. De skrev, at Haandværksfolk og Kræm
mere i Maribo mente sig eneberettigede til at forhandle deres Varer 
paa Kvægmarkedet den 23. Oktober og formente Saxkjobing Sko
magere og andre at mode frem med deres Varer, hvorfor de bad 
Stiftamtmanden forhjælpe dem til deres Ret efter Loven. Klagen 
resulterede i en Resolution, hvori Amtmanden fastslog, at alle og 
enhver efter Loven havde Ret at mode paa nævnte Marked og for
handle sine Varer. Men Mariboborgerne fortsatte og fik el nyt Paa
læg. Saa sendte 6  Maribokobmænd Amtmanden et Andragende, hvori 
de sogte at fastholde Eneretten til Handel paa Markedet Sofrensdag; 
men Resultatet blev del samme«. Saa ansogte man Kancelliet om 
al faa Kramhandelen paa de 6  Hestemarkeder forbeholdt Byens Bor
gere under Paaberaabelse af. at de fremmede betog Borgerne deres 
Næring, saa al Kobmandsskab og Handel i Byen næsten var nedlagt 
Men Kancelliet var ikke mere medgørligt end Amtmanden. Svarel 
blev et Afslag1 &.
Saa længe Bestræbelserne gik ud paa at faa de fremmede Kon

kurrenter udelukket, var Købmænd og Haandværkere rorende enige. 
Købmændene vilde geme gaa et Skridt videre og søge at faa Kram
markederne helt forbudt, mens Haand værkerne paa ingen Maade vilde 
undvære den Omsætning, Markederne kunde give. Fire af Byens Køb
mænd lavede saa den Genistreg, at de i al Hemmelighed sendte Kan
celliet en Ansøgning, hvori de paa samtlige Indvaaneres Vegne bad 
om at faa Krammarkederne helt nedlagt. Stiftamtmanden anbefalede 
uden Undersøgelse Andragendet og da Haandværkeme blev klar 
over Forehavendet og indsendte deres Protest var del for sent, idel
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Reskriptet 18. December 1739 vnr udstedt. Det fastslog, at der frem
tidig kun skulde være tre Markeder i Maribo. Det ene skulde holdes 
Torsdagen for Dimmelugen ( lTgcn mellem Palmesøndag og Paaske- 
dag) og skulde alene være Heslcmarked. Del andet, »del sankaldtc 
Birlc-Markcd« (Birgiltc-Mnrkcd) skulde holdes den 8 . Oktober og 
være et Kram- og Hestemarked. Del tredie skulde holdes paa Sofrens- 
dag (den 23. Oktober) og skulde alene va*rc Kvægmarked. Haand- 
værkerne protesterede kraftigt mod Kobmændenes Snigloh og fik 
Stiftamtmanden til at komme til Maribo og bore deres Klage og 
deres Syn paa Sagen. Han blev overbevist og anbefalede deres An
dragende om, at samtlige Markeder igen tillige blev Krammarkeder. 
I et nyt Reskript blev Andragendet 1712 imødekommet'<k
Bande Antallet af Markeder og Dagene for deres Afholdelse blev 

senere ændret flere Gange, uden at det lykkedes al standse Nedgangen 
i deres Betydning. 27. Oktober 1820 karakteriserer Byens Avis del 
store Marked saaledes: »Den aarligc Folkefest, Markedet, er nu fuld
bragt for denne Gang lier i Byen. Som sædvanlig indfandt sig en 
stor Mængde Kobere og Sælgere, men da Tingenes Dronning, Pen
gene, manglede, var Handelen i det bele vderst flov. Den Købmand, 
som tilforn ved dette Marked havde solgt for f>—000 Rdl., solgte ikkun 
denne Gang for omtrent 150 Rdl.; den Alkymist, der forben kunde 
udtappe 5—6 Ankere Brændevin, kunde ikkun denne Gang afsætte 
3 Ankere. En Ko kostede fra 16—21 Rlul.; cl Par store Støvler 14 
Mk. og el Par smna Drcngestovlcr fra 7—9 Mark«.
Om Foraarsmarkedet 1822 skriver Avisen, at der var mange Menne 

sker, men ringe Handel. Derimod var der altid Uro og Spektakler 
i Byen paa Markedsdagene, og Meningerne om deres Værdi var derfor 
stærkt delte. 1838 vedtog man paa en Baadstuesamling at gan sammen 
med en Række sjællandske Byer om en »Petition« til Stænderforsam
lingen om Markedernes Afskaffelse. Andragendet blev forkastet med 
28 Stemmer mod og 23 Stemmer for»
Ifolgc Almanakken har Maribo nu 5 Markeder; de tre forste den 

24. Februar, 8 . og 29. Marts er dog uden praktisk Betydning. De lo 
andre regner man fremdeles med. Heste og Kreaturer skulde være 
Hovedsagen, men Kramboderne med forskelligt billigt Galanterisager 
og Gogiet er det vigtigste og trækker en Del Folk til Byen. Sommer- 
maikedel er anført til 9. Juni og Efteraarsmarkedet til 20. September.
— Torvedagene fik under Byens Forfaldsperiode mindre og mindre 

Betydning og forsvandt til sidst helt, og det var ikke Borgernes
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Skyld, at dc 1825 blev indfort paanv. Foranledningen hertil var en 
Klage fra Maribo-Slagterne over, at Slagtere fra Landet og Rodby 
kore rundt og handlede i Byens Gader. Byfogden afviste Klagen 
med den Begrundelse, at Handelen i Gaderne inanttc være lovlig, 
eftersom der ingen Torvedage var i Byen. Stiftanitmanden erklærede 
derimod slig Handel for ulovlig og paalmd, at der skulde indfores lo 
faste Torvedage. Dc eligcrcdc Borgere blev spurgt, hvilke Dage man 
helst ønskede. De svarede trevent, at naar Byen igen skulde have 
Torvedage — som tilforn var befundet til ingen Nytte for Byen og 
Landmændene — saa var Tirsdag og Fredag bekvemmest, hvorefter 
Amtmanden dekreterede, at disse to Dage skulde være faste ugentlige 
Torvedage i Maribo18. Dc to ugentlige Torvedage er siden bibeholdt, 
men er forlængst henlagt til Onsdag og Lordag.

S AMFÆRDSLEN, der er en saa vigtig Faktor i Handelsomsæt
ningen, foregik helt op til den nyere Tid under de storstc Van

skeligheder og Farer. Vejene var fra Tidernes Morgen kun Hjulspor 
og Huller. Det forbavser ikke. at Dronning Sofie 1588 taler om den 
slette Vej mellem Halstcd og Maribo1», men det maa forbavse, al 
Forholdene 200 Aar senere ikke er blevet bedre, snarere værre. I en 
officiel Beretning fra 1779 om Vejenes Tilstand»» hedder det: Fra 
Saxkjebing til Maribo er Vejen afvekslende Stenbro og Lervej. Et 
Stykke Vej over Niclstrup Gods, der har det fornemme Navn Konge
broen, er over al Beskrivelse slet, da Stenene, som skal udgorc Sten
broen, er store og ofte ligger med en Alens Afstand, saa der er dybe 
Huller mellem dem, saa dybe, at man selv om Sommeren ikke kan 
passere derover uden Gysen. Endnu værre er Vejen mellem Maribo 
og Nakskov. Ved en Træbro straks ved Maribo er der et meget jam
merligt og ufremkommeligt Sted. Paa Knuths Gods er tæl ved Vejen 
gravel et stort Hul til Stenbrydning, det ligger uden Rækværk og er 
en mork Aften et meget /årligt Sled. Videre frem mod Nakskov er 
Vejen snart slet, snart meget slet eller overordentlig slet. Denne 
Strækning skal kaldes Stenbro, men Stenene er meget store og ligger 
langt fra hinanden med Sole og Morads imellem.
Nogle Aar senere er Forholdene ikke stort bedre. I sit efterladte 

Manuskript om Musse Herred skriver Dr. Larsen, at da han i Eflcr- 
aarel 1801 passerede gennem Lolland fra Øster til Vester, korte han 
i cl stadigt, vællingsagtigl Dynd indtil Hjulnavene. Del tog to a tre 
Timer at tilbagelægge en Mil, endda under store Anstrengelser»1.
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Blandt dc mange Reformer, C. D. F. Reventlow gennemforte, var 
ogsaa Vejforordningen af 1793, der resulterede i en radikal Vejfor
bedring; men alt kunde naturligvis ikke komme paa en Gang, og 
forst i Aarene 1815—20 blev Hovedvejene gennem Lolland-Falslcr 
anlagt. Molbcck fortæller i sine Ungdomserindringer 1815, at Vejen 
fra Marilio til Saxkjobing bugtede sig stadig krydsende over en ny 
og lige landevej, som man var i Færd med al anlægge».
N'aar Hovedlandevejen helt ind i forrige Aarhundrede henlaa i 

den her skildrede Forfatning, stod del naturligvis ikke bedre til med 
dc sekundære Veje fra Maribo til Rodby og Randholm. Den sidst
nævnte var jo af overordentlig Betydning for Maribo som Forbin
delsesled mellem Byen og Havnen. Videnskabernes Selskabs Kori 
fra 177G viser, at Bandholmvejen som Forlængelse af Nørregade goar 
i en noget bugtet Linie op til Maglcmcr, hvorefter den slaar en Bue 
mod Vest udenom Knuthenborg og gaar saa slik i Nord op forbi 
Bandhohngaard til Bandholm. Allerede 1770 rejste Konferensrand 
Lchn Sporgsmnalct om Vejforbedring, idet han androg om, at der 
maatte blive udstukket en ny Vej fra Maribo til Bandholm og truffet 
Bestemmelse om. hvor meget hver af dc interesserede — Grevskabet 
Knulhenborg, Godserne Hojbvgaard, Lungholm og Soholt samt Ma
ribo By — skulde udrede til Vejens Anlæg og Vedligeholdelse. Grev 
Knuth var indforslaact med, al Vejen skulde gaa igennem hans Skov, 
og Amtmanden var stærkt interesseret. Han indbod Godsernes og 
Maribokobmændcncs Repræsentanter til en Forhandling, hvor han 
haabede, at der »intet skulde mode til Hinder og Ophold for Sagen«». 
Del var for stort et Lyssyn. Sandsynligvis kunde man ikke blive enige 
om Udgifternes Fordeling; thi der kom intet Resultat af Bestræbel
serne. Forst da Hovedvejens Anlæg var vedtaget, blev Planen om 
en ny Vej til Bandholm gennemfort; thi i Maj 1817 bemærker en Ind
sender i Byens Avis, at Maribo har givet 1200 Rigsdaler til den nye 
Vej.
— Postgangen over Maribo er allerede under Christian III og Fre

derik II Genstand for Regeringens Omsorg, men del var rigtignok 
ikke af Interesse for Maribo, der kun havde Besværet med at bolde 
Poslryllerc rede til Besørgelse af Regeringens Breve til og fra Tysk
land-^. Christian IV oprettede et fast Postvæsen med ugentlig Post
gang fra Hovedstaden gennem Lolland; men Byerne havde hverken 
Fordel eller Interesse heraf og var noget trevne og uvillige til at 
betale del Bidrag, der var paalignct dem; det var for Maribos Ved

195



kommende forsi 10, senere Ifi Kurnntdnler narlig. Til sidsi beordrede 
Kongen Lcnsmændcnc til at inddrive Beløbene20. Der udkom gennem 
1700-Anrcnc flere Forordninger vedrorende Posten, men mere end 
Post den ene Gang om Ugen til Lolland-Falster uanede man ikke. 
1779 fastsattes Postgangen snaledes: Posten gaar fra Kobenbavn hver 
Lordag Eftermiddag Kl. 4, den er i Vordingborg Sondag Middng, i 
Nvkobing Sondag Aften og gaar derfra Mandag Morgen til Saxkjo- 
bing og Maribo. Her deler Posten sig, en gaar til Nakskov og en til 
Rodby, hvor de ankommer Mandag Eftermiddag. Tirsdag Eftermid
dag Kl. 2 starter de igen fra Nakskov og Rodby til Maribo. Onsdag 
Morgen gaar Posten videre til Kobenbavn, hvor den ankommer Tors
dag Aften20. 1796 ansøgte Maribo Købmænd om al faa Post fra 
Kobenbavn to Gange ugentlig, men fik Afslag. Del havde endnu 
lange Udsigter med en saadan 100 % Forbedring.
Personbefordringen var i de forsle 300 Aar af Maribos Tilværelse 

en Privatsag. Kun til Rejse i Kongens Ærinde kunde der rekvireres 
Heste og Vogne hos Borgerne. Den rejsende, som ikke mødte med 
kongelig Ordre i Lommen, inaaltc selv om at kapre sig en Befordring 
i Byen eller paa Landet og betale, hvad den kostede. Officielt bed 
det jo nok, al Byfogden skulde sorge for, al de rejsende blev befordret, 
men han havde ingen Magtmidler til at tvinge de Borgere, som næg
tede at kore, og de nægtede na'stcn altid; tbi den Betaling, de kunde 
faa, stod ikke i rimeligt Forhold til Faren for at faa odelagt Heste 
og Vogne paa de forfærdelige Veje. 1737 sendte Byfoged Siersted 
Kancelliet en Ansøgning om, at der i Maribo maatlc blive oprettet et 
Vognmandslaug til de rejsendes Befordring ligesom i Nakskov. Han 
skrev, al de rejsende ofte led stort Ophold, fordi de ikke kunde blive 
befordret. Om Sommeren i godt Vejr paatog Bondcrne sig gerne Kørs
len, men i ondt Vejr og Fore kunde de ikke, og Borgerne nægtede 
al tage ud paa de onde og dybe Veje. Sliflamlmnndcn anbefalede 
Andragendet og fik Ordre til at sorge for, ni Vognmnndslnugct blev 
stiftet, og langt om længe blev Laugcl ogsaa oprettet22, men gav 
stadig Anledning til Kvalm om Betaling. 1747 blev der saa ansat 
en fast Takst. Fra Mikkelsdag til Paaskc skulde Betalingen være 3 
Mark og 4 Skilling for hver Mil, og fra Paaskc til Mikkelsdag 2  Mark 
og 12 Skilling pr. Mil28. Vognmændenc var ikke tilfreds med denne 
Betaling, og de rejsende var utilfredse med Befordringen, saa der 
var stadig Vrovl. 1804 blev der udstedt en Forordning, der salte Skik 
og Form paa Befordringsvæsenet baade med Hensyn til Hestenes
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Størrelse, Vognenes Udstyr, samt til Kuskenes Paaklædning; den 
skulde bcslna af Postfrakke, Hue, Horn og Pisk. Kørselen paahvilede 
de Borgere, der havde mest Jord; der var 1809 cn halv Snes af dem, 
og de havde alle de forskriftsmæssige Vogne. Der var 26 Bondcr i 
Omegnen, som ogsaa kunde tilsiges, men her kneb det svært med 
Remedierne; Vognene manglede ofte baade Bagsmæk og Agebrædder. 
I)c mindre Jordbrugere, der var fri for al kore, skulde betale vist 
om Aaret til Vognmændcnc, ogsaa det gav Anledning til Kiv, og 
der var i det hele taget Stridigheder nok med Bodcdommc og andre 
Ubehageligheder'-0. Da den forste Dampskibsrute 1820 blev oprettet 
med Kragernes som eneste Anlohssted paa Lolland, fik Maribo-Vogn- 
mændene Ordre til uden Hinder og Ophold at befordre de rejsende 
til Dampskibet30; men nu var Vejene i Orden, og de gamle Besvær
ligheder blev hurtigt glemt.

DK FORSTI«: SOLGLIMT i del Morke, som Ulykker, Misgreb 
og Misbrug havde lagt over Næringslivet, udgik fra Regerings

skiftet 178-1. Landboreformerne virkede jo indirekte til Gavn for 
Byerne. De friere Forhold i Omsætningen, der skabtes ved Told- 
reformen af 1797, kaldte i Forbindelse med de stigende Konjunkturer 
paa Virkelyst og Vovemod, og Maribo havde heldigvis Borgere, som 
besad begge Dele. Købmændene Sidenius, Krøyer, Moller, Engbcrg 
og flere skabte Forretninger, som voksede i Trit med den nye Tid.
Bandlwlm havde 1808 ikke mindre end 17 Komboder med Rum 

til 7850 Td. Korn, og Maribokohmændcnc ejede de 11. Knulhcnborg 
•1 og Christianssædc cn. De største Maribokøbmænds skattepligtige 
Indtægt anfores samtidig saaledes: Sidenius 1200 Rigsdaler, Eng
bcrg 700, Krøyer 600 — helt respektable Beløb i de Tider. Den be
gyndende Velstand fandt ogsaa Udtryk paa anden Maade. 1809, da 
der skal tegnes Bidrag til den kgl. Couranlbank, tegner Sidenius sig 
for cl Laan paa 100 Specier og gammel Kobber for 400 Specier. Krover 
50 Specier, Engbcrg 50 Lod Solv og 30 Pd. Kobber3». Mariboflaaden 
er ogsaa øget. Af større Fartøjer ejer Maribokobmændenc 1809 cn 
Galease og 4 Jagter paa tilsammen 61 Læst32, eller dobbelt saa meget 
som Lasteevnen 25 Aar tidligere.
1811 fremkommer der fra Gcneraltoldkamret Forslag om Anlæg 

af cn Skibsbro enten ved Bandholm eller Kragvig nord for Nielslrup 
i Bredningen ved Indløbet til Saxkjobing Fjord. Maribos lo cligerede 
Borgere, Købmændene Sidenius og Moller, slog selvfølgelig et væl-
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digi Slag for Bandholm. Fra Bnndholin Toldsted er der, siger de. 
udfort mere Korn end fra noget andet Sled paa Lolland, Nakskov 
ene undtaget. Ved Bandholm har Købmændene i Maribo og Grev« 
skaberne Knulhcnborg og Christianssædc deres Magasiner, hvor 
Komet modtages. Naar der bygges en Bro af -100 Alens Ixvngde, og 
der opmudres to Fod dybt fra Ankerpladsen indtil Broen ea. 200 Alen, 
kan Skibene lægge til ved Broen og indtage deres Ladning. Skibene 
har indtil for 50 Aar siden kunnet lade der (altsaa 100 Alen ude) 
paa 6  Fod Vand, men Skipperne har, af Mangel paa Opsyn, udkastet 
deres Ballast her og opfyldt Lobet. Ved Hjælp af de nævnte Foran
staltninger vil Skibe med 0—7 Fods Dybtgaaendc laste der, og Stedet 
blive det bedste paa Lolland. Naar Vejen til Bandholm — som plan
lagt — forenes med den nye Vej til Nakskov, vil Transporten foroges 
betydeligt; thi den gamle Vej til Bandholm er den mest ufremkom
melige, noget Land kan opvise; men til Trods herfor har Transporten 
været stor. Efter Fremførelsen af disse gode Argumenter ender de 
to cligcredc med at fremhæve deres By. Maribo vil, siger de, vinde 
meget ved Anlæg af Vej og Skibsbro; thi trods daarlig Vej og Havn. 
er denne Bys Handel ikke inere dod end de andre Kobslæders. Ingen 
anden By har forsynet Landboerne med flere Nodvendighcdsartikler 
til billigere Priser end Maribo, hvorfor Folk nær de andre Købstæder 
er tyet til Maribo33.
Del er helt opløftende at læse de to gode Borgeres selvbevidst«: 

Udtalelser; men med Indgangen af det nye Aarhundredc er man ogsaa 
kommet ud af Dødvandet. Selvfølgelig fik Bandholm Skibsbroen, 
Tanken om Kragvig rør lige saa overraskende sotn meningslos. 1836 
blev Broen fornyet og forøget. Dens Længde var nu 512 Alen, og 
Brohovedet havde en Bredde af 60 Alen. 1841 foretoges de første 
Arbejder til Fremskaffelse af en virkelig Havn med 10 Fods Dybde 
og Plads til 20 Fartøjer3'*. Der anlagdes Skibsværft og opfortes ny 
Toldbygning. 1845 aabnedes en Dampskibsrute Kobenhavn—Band
holm—Flensborg, og allerede 1846 blev Havnen udvidet betydeligt 
efter Overenskomst mellem Grev Knuth og Maribo Købmænd33.
— Englandskrigcn og Statsbankerotten kastede paany mørke Skyg

ger over Næringslivet, og forst omkring 1820 begyndte del igen al 
lysne, del gik alter fremad om end smaat, indtil Omsætning og Ud
vikling omkring 1830 for Alvor tog Fart. Og midt i denne opstigende 
Konjunkturlinic ramtes saa Maribo af et Krack, der rystede cl Par 
af Byens store Huse i deres Grundvold.
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1825 konstaterede* et Underslæb pan ikke mindre end 30,000 Rigs
daler hos Amtstucfuldimeglig Hansen. Hans Svigerfader Moller F. C. 
Appel tegnede sig straks som Selvskyldnerkaulionisl for det besvegne 
Belob. Det saa meget opofrende ud, men havde en saare simpel 
Forklaring. Det viste sig nemlig senere, at Svigersønnen havde for
strakt Svigerfaderen med meget store Belob. En af Appels gamle 
Stubmoller var et Par Aar i Forvejen brændt og blev erstattet med 
en ny hollandsk Molle, og medens Appel beholdt Assurancebclobcl 
for den gamle Molle, bekostede Hansen hele Opførelsen af den nye. 
Han bekostede tillige Indrettelsen af en Smedic til Appel og betalte 
ogsaa en llsekkc Udgifter ved den Tommerhandel, de drev i For
ening. Appel har sikkert ikke vidst, at Svigersønnens Pcngcrigclighed 
.stammede fra Aintslucns Kasse, men nu, da han fik det at vide, 
havde han selvfølgelig ikke andet at gore end stille sig pekuniært 
solidarisk med Svigersønnen.
Amtsforvalter Lundahl var naturligvis ansvarlig for Amlstueas 

Kasse, og han havde, som Heglen var, ved sin Embedstiltrædelse 
stillet Sikkerhed for de betroede Midler gennem en af Broderen 
Kobmand Lundahl (egnet Kaution pan 16,000 Rigsdaler. Amtsfor
valter Lundahl, der havde Titel som Kammerraad, var en fuldtud 
ærlig Mnnd, men uordentlig i sin Embedsførelse. Han blev, saa længe 
Undersøgelsen stod paa, belagt med Husarrest, idet der blev lejet 
Mandskab til al bovoglc ham i hans Hus. Det kostede 196 Rigsdaler 
Sølv om Aaret. Da Undersøgelseskommissionen ikke fandt nogen 
Svig i Lundahls Embedsførelse, slap han med at miste sit Embede 
paa Grund af Sløseri og manglende Tilsyn. Han læholdt sin Kam- 
mcrrnadstitcl, blev efter Ansøgning fritaget for Rangskat, ja, op- 
naaede endog en aarlig Understøttelse paa 100 Rigsdalere. Kobmand 
Lundahl deponerede et Gældsbevis paa 16,000 Rigsdaler og betalte 
Renter deraf lige til 18-12, da han fik Lov al afvikle med en kontant 
Indbetaling paa 10,000 Rigsdaler” .
Med Appel gik det ikke slet saa stilfærdigt. Han var en meget 

driftig Mand, der foruden Købmandshandel og Brænderi drev en stor 
Mollcvirksomhed, idel han ejede Vester-, Øster- og NorrcMolle*). 1823 
fik han endvidere Privilegium paa Anlæg af et Sa*bcsyderi og en Olic-

’)  Af Hensyn til Konsumtionen maatte Mollerne ligge udenfor Byen, saa Bon
iterne kunde komme til .Molle med deres Korn uden at passere Bybommene. 
livor der skulde betales Akeise.
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molle med Toldfrihed for Raasloffemc lil sidsliuevntcs*; men om 
han er naact at komme i Gang med disse nye Virksomheder inden 
Krackct, er ikke sandsynligt. Foruden at va‘rc en dygtig og driftig 
Mand var Appel tillige en varmblodig og hidsig Mand med en skarp 
Tunge og et Par luse Næver. Del kostede ham en Mamgdc Processer 
og Boder^ men afsvale ham kunde de ikke. Engang mautte Politi
mesteren endog mobilisere en Deling Borgervæbning for al slaa 
Appel af Marken. Han ejede blandt andet det saakaldte Appels 
Vænge, der horte til det nuværende Olsens Hotel og strakte sig ud 
til Norrcgade, hvor det oplog mosten hele Gadens vestre Side. Her 
fandt Appel nu paa at grave en Groft i Gadeskel let og plante en 
Række Pile. Politimesteren sendte Bud og forbod ham haade Grøfte
gravning og Plantning; men Appel fortsatte uanfægtet. Saa sendte 
Politimesteren nogle Folk afsted med Ordre til at fylde Grøften og 
fjerne Pilene; men Appel truede dem med Prygl, og da de ikke var 
indstillet paa at slaas, trak de sig tilbage i god Orden. Nu blev 
Polilimestrcn for Alvor vred og sendte en Deling Borgervæbning 
i fuld Udrustning afsted, og saa maaltc Molleren give Hob-*0.
I nogle Aar fik Appel Lov at leve uanfægtet af sin Selvskyldner- 

kaution for Svigersønnen; men 1829 vilde Rentekammeret have Sik
kerhed for, at Appels Ejendomme var de Penge værd, han havde 
kautioneret for, og beordrede en Synsvurdcring af Mollerne. Appel 
opfattede delte som en personlig Fornærmelse og gik los paa Syns- 
mændene og Rentekammerets Repræsentant med Skældsord og løftede 
Næver, saa del blev nodvendigl al rekvirere Assistance hos Politi
mesteren. 1834 stævnede Rentekammeret Appel til al betale Pengene, 
og da han ikke var i Stand dertil, blev han erklæret fallit, og alle 
hans Ejendomme sat til Auktion. Byens Borgere viste Familien det 
Hensyn ikke at byde, saa Sønnen Jorgen Appel fik dem overladt for
14,000 Rigsdaler**, ikke stort mere end Halvdelen af deres Værdi; 
men Kammeret har formentlig trøstet sig med, at denne Sum sammen 
med de 16,000, Lundahl havde givet Gaddsbcvis for, gav Da'kning 
for TabeL
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Kvarttrcl omkring Suhmej 19.'«.
Luft foto Sylvfil Jrf>wn.

De næringsdrivende.

KOBM.KNDKNK var gennem alle 1700-Aarcnc baade faa og smaa.
Siersled giver i sin for nævnle Indberetning 1737 folgende Op

lysninger om Kobinandsslanden i liven. Der er 8 handlende. Om den 
ene hedder del, al han ikke har »nogen egentlig Handel uden alene 
nogle Jorde og Vænger i Marken«. Nr. 2 »Ilruger liden Kornhandel 
og med andre grove Varer som Sall, Tja*re og Fiskevare*. Nr. .‘1 
»handler med Korn. Fisk, Jern, Salt og deslige grove Varer, som 
Bonden behover, og liden Smaakram«. Nr. I ligesaa. Nr. 5 handler 
med Korn og anden grov Bondehandel samt »en Del Klæde og andet 
dependcrende Kram«. Nr. G er 'rohaksspinder og handler med Tobak 
og »desuden lidet af Knive og deslige, siden han ikkun haver liden 
Afgang paa Tobakken«. Nr. 7 driver priviligeret Herberg og har »des
uden en lille Handel af Spilserier og anden Smaakram«. Nr. 8 er en 
Jode, der kun handler med Smaakram. De okonomiske Omstændig
heder er for tre af dem »meget slet« eller »ringe«, for en er den »ikkun 
umådelig«, for to er Tilstanden »god«, og for to er den ukendt, men
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formentlig god. 30 Aar senere er Købmændenes Antal fremdeles 8 . 
Deraf handler de 6  med Korn og grove Varer, en handler med Silke 
og uldne Varer, og en med Galanteri'; men der er ingen Oplysninger 
om de økonomiske Forhold, stort bedre er den vel ikke blevet, i al 
Fald bcslaar Byens Flaadc sindig kun af f> smaa Fartøjer.
De daarlige Kaar medførte stor Vagtsomhed overfor udenbys 

boende, der handlede paa Maribo. Del hiendle nemlig, at Kohnuend 
tog Borgerskab i Byen og svarede Skat der for at faa deres Skibe 
toldklarcrct ved Bandholm, skønt de ikke boede i Maribo, en Trafik, 
der var helt lovlig. 1685 klagede nemlig Niels Jensen Yde i Biands 
over, at Tolderen i Band holm ikke vilde give barn Toldseddel, fordi 
han ikke boede i Maribo. Niels Yde oplyser, al ban er en af de 
bedste Skatteydere i Maribo, og snart en af de bedste til at bruge 
nogen Handel til Byens Opkomst. Rentekammeret gav saa Tolderen 
Ordre til al give Niels Yde Toldseddel uden Ophold, da faa andre i 
Byen Iragler efter at bruge nogen HandeD. Hundrede Aar senere har 
Skippere paa Fejo og Femø opdaget den samme Fidus, men de for
bedrer den ganske vist ved at nojes med at løse Borgerskab, men und
lade at betale Skatlen. Den gik naturligvis ikke ret længe. 1785 skylder 
de 21 Rigsdaler og 74 Sk., og da de stadig er trevne, faar Tolderen 1788 
Ordre til ikke al udklarerc deres Skibe for al Skatten er betalt3.
Mest vagtsomme og mistænkelige var naturligvis de Øjne, hvormed 

Foreteelserne i Bandholm blev iagttaget. Ponloppidan beretter i sil 
Danske Atlas, al Maribo Købmænd er i Bandholm — hvor de har 
deres Kornmagasiner — hver Onsdag og Lørdag, naar Bønderne soger 
dertil med deres Korn, og tager med derfra, hvad de behover; thi. 
siger Ponloppidan elskværdig: Der er godt Køb paa Levnedsmidler i 
Maribo, og derfor plejer Kliker og Pensionister gerne al nedsætte sig 
der*. Maribokobmændcnc har naturligvis slaact en Handel af, hvor 
det kunde lade sig gøre, men ikke mindre vigtigt har det været for 
dem at holde Øje med Proprietærernes og Ridefogdernes Handel, der 
nok kunde faa Mariboborgerne til at stivne af Misundelse. Af Band
holms 17 Jagter ejede Maribokobmændcnc 1782 kun de 5. Den hele 
Flaadcs Mandskab foruden Skipperne bestod af 28 Matroser og 8  

Drenge .̂
— Gæstgiverne var i lange Tider en privilegeret Stand, fordi Næ

ringen i den lille By daarligl kunde give en Familie Brødet, og der 
var ofte lange Perioder, hvor Byen ingen Gæstgiver havde til stor Gene 
for de rejsende. Man fandt saa paa al lucgtc Ga*slgivcriel paa Kob-
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mandshnndclcn, idel ingen kunde foa Borgerskab som Kobmand uden 
al forpligte sig til at modtage og beværte rejsende, Paa den Maade 
gik det nogenlunde i Aarenc for Englandskrigcn, men da den med
forte en Del Indkvarteringer, blev man nodl til at anvise Officererne 
de Værelser, der ellers benyttedes til rejsende. Sao blev der Klager 
og Vrøvl. Kobmændenc svarede med at opsige deres Gæstgiveri, men 
fik omgaaendc al vide, at Opsigelsen ikke toges gyldig. Tilsidst lyk
kedes det 1810 at finde en Mand med tilstrækkeligt Husrum, der mod 
visse Indrømmelser paalog sig at etablere et Gæstgiveri. Endnu 1822 
mautlc der ydes l'nderstottelsc til Gæstgiveren»; men da Opgangs
tiden satte ind. ændredes ogsaa dette Forhold, saa der nu maaltc 
soges om Bevilling til at drive Gæstgiveri".

HAANDV.EBKEBNE havde 1621 faact Tilladelse til paa visse 
Betingelser at danne I,aug, og dermed var Begeringens hun- 

dicdaarige Strid med Laugene endt. Hvert Fag skulde have sin Older
mand; men Laugets Forsamling skulde overværes af et Medlem nf 
Byens Band, og uden hans Sanktion var ingen Vedtagelse gyldig. 
Paa Basis af denne Forordning blomstrede Laugene op saa frodig 
som nogensinde for. Ogsaa i Maribo skabtes der nu nve, faste Ved
tægter for Laugene. Den eneste af disse Laugsskraacr, der endnu er 
bevaret, er Skræddernes. Den er fra 162-1 og indledes med. at Borg
mester og Baad har udstedt disse Artikler for Skrædcrlauget i Maribo 
i Overensstemmelse med de af Kongen og hans hoje Raad givne 
Regler. Meget af del, som de tidligere kongelige Forordninger vilde 
slaa ned, genfinder man nu i denne Vedtægt. Det gælder f. Eks. de 
forskellige Pengeydelser, der krævedes for at blive optaget som Lær
ling, Svend og Mester i Lauget, og for Mestrenes Vedkommende er 
Kravene ingenlunde blevet mindre. Den Svend, der onsker al blive 
Mester, skal arbejde et Aar som »Mestersvend« for halv Lon. han 
skal derefter gorc Mesterstykke, og hvis dette godkendes, skal han 
betale nogle Dalere til Laugskassen, en Daler til Oldermanden og el 
Par Dalere til Laugets fattige. For at hindre, at Mestrene farer ubillig 
liaardt frem i Bcdommclscn af Mesterstykke skal Borgmester og 
Raad deltage i Bcdommclscn. Som Mesterstykke skal Svenden sy »en 
god mandlig Klædning, en Præstekjole og en god Kvindclrojc«. Bliver 
Mesterstykket kasseret, skal Svenden »vandre paa sit Haandværk« 
indtil han bliver dygtig nok til al lave et ordentligt Mesterstykke. 
Lauget maa kun holde fire ordinære Moder om Aaret; de skal over-
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rares af den Raadmand, som Borgmester og Rand deri il har udpeget. 
Skal der holdes ekstraordinære Moder, mna den Sag. det drejer sig 
om. forst forelægges og godkendes af Rnadmanden. Den yngste Mester 
har Pligt til efter Oldcrmandcns Ordre at tilsige Medlemmerne til 
Lnugsmode og til at »folgc Lig«, nnar en Laugsmester er dnd. Ude
blivelse straffes med Boder og del samme gælder for Ulydighed mod 
Oldermanden. Fores der Klage over en Mesters Arbejde, skal ved
kommende Raadmand og to andre Mestre hedomme det. Faar Klage
ren Medhold, skal den uheldige Mester beholde det daarlige Arbejde, 
vdc Kunden fuld Erstatning og Godlgorelse for spildt Tid samt l>ode 
til Laugskasscn og Lnugels fattige. 1 Laugsmoder. hvor der fores 
Klage, man ingen Laugsbrodcr mode med Vaaben. for at der ikke 
skal ske Ulykker. Skældsord og Trusler straffes med Boder. Ingen 
Mester maa give mere end den fastsatte Svendeion. og ingen man tage 
en Svend fra en anden uden ved rette Skiftedag. Ingen Mester man 
holde mere end fire Svende; faar han mere Arbejde, end de kan 
hestride, skal han overlade noget af Arbejdet til den Mester, der har 
for lidt. Ved festlige Lejligheder maa Svendene holde »blaa Mandag«; 
men moder de ikke paa Værkstedet Tirsdag Morgen Klokken fem, 
skal hver bode en Mark for den forslc Dag, to Mark for den anden 
og fremdeles dobbelt op. Svende der er paa Ugeion maa ingen Fri
mandag holde. — Svendene var som Regel fæstet halvaarsvis og 
fik Kost og Logi i Mesters Hus. Derfor indeholder Skraaen ogsan 
Bestemmelser til Hnandhævclsc af god Husorden. Svendene skal 
rare hjemme i Mesters Hus inden flokken slaar 10, bliver de uden 
Tilladelse længere ude, straffes de med Boder. Den Svend eller Dreng, 
der »foragter sin Mesters Mad eller Øl som upaaklagclig er«, skal 
bode en Daler; kan han ikke betale, hensættes han to Dage og to 
Nælter i Raadhuskældercn paa Vand og Brod7.
— De andre Haandværk i Maribo, hvis Mestre var talrige nok til 

al danne Laug — og dertil udkrævedes kun 3—4 Mestre — har sikkert 
ogsaa i Aarcnc efter 1621 faact deres Skraa og Laugsreglcr udstedte 
og beseglet af Borgmester og Rand. Laugcnc skulde saa nok sorge 
for selv lidt efter lidt at tiltage sig mere Rettighed og Myndighed, 
end man undte dem. Bl. a. gled den tilsynsforende Raadmand mere 
og mere i Baggrunden, indtil han helt gled ud. Der er bevaret en 
Landstingsdom af 1671 over Skomagcrlaugcl i Maribo, og af denne 
fremgaar det klart, at Bestemmelsen om, al ingen Beslutning i Lauge! 
var gyldig uden al være sanktioneret af en Raadmand — ikke gælder
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mere. Laugshrodrene stredes nemlig voldsomt indbyrdes om et Older- 
mnndsvnlg, og nogle Mestre bortførte med Vold og Magt Skraacn af 
Oldermandcns Hus. Der blev fa'ldct Dom i Sagen ved Bytinget 16G9, 
en Dom, der senere indstxvncdcs før Landstinget; men det er klart, 
at hvis den gamle Bestemmelse om Raadmandens absolute Veto havde 
staaet ved Magt kunde der overhovedet ikke være blevet Proces og 
Dom i en Sag om Laugcls indre Affærer. Ved landstinget domtes

Maribo Sncdkerlaugs Segl 1722.

de Laugsmestre, der havde bortført Skraacn, til al bringe den tilbage 
igen, til at gore den fornærmede Oldermand Undskyldning for ære
rørige Sigtelser og betale den fornærmede 8 Rigsdaler i Sagsomkost
ninger samt erlægge en Voldsbodc paa -10 Mark. Paa den anden Side 
domtes den omstridte Oldermand til at betale en Gæld til Laugs- 
kassen0.
Som det er gaaet med Tilsynsbestemmelsen, er del sikkert gaacl 

med mange andre; Laugcnc bar helt igennem indrettet sig som de 
fandt for godt. Forordningen af 1681 gjorde Ende paa de fleste af 
de gamle Misbrug. Hvert Fag fik nu sine Laugsvcdtægtcr gældende 
for hele Landet.
I en lille By som Maribo kunde der indenfor mange Haandværk 

ikke trives saa mange Mestre, al de blev nok til al danne el Laug, 
selv om man, som del skele i flere Tilfælde, tog Mestre fra Rodby, 
Nysted og Saxkjobing med ind i Maribo-Laugct. Svendene var Med • 
lemmer af Laugcl saavclsom Mestrene, men man havde trods For
budet som Regel ogsaa et særligt Svcndclaug med selvstændig Lade 
og Segl. Grænsen mellem Mcslcr og Svend blev alligevel noje over- 
vaagcl, og hver havde sit Lokale, hvor de kunde drøfte deres specielle
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Interesser og Fornøjelser. Svendenes Deltagelse i Laugsforsamlin- 
gemc gjaldt som Regel kun ved lystige og festlige Anledninger.
I de store Byer havde hvert Laug sit eget Laugshus. hvor Forsam

lingerne og Festerne holdtes. I smaa Byer soni Maribo holdtes Laugs- 
mødemc som Regel i Oldcrmandens Hus. Laugels Skraa og 
øvrige Dokumenter opbevaredes i et niere eller mindre kunstfærdigt 
forarbejdet Skrin, der kaldtes Laden. Xaar Laugsmodel begyndte, 
blev Laden sat paa Bordet og højtidelig aabnet, og den aabne Lade 
krævede Ærbødighed, al Banden, usømmelig Ord, »t’lvd« eller andet 
utilbørlig! var da strengt forbudt. Laden var Laugcts Allerhelligste. 
Næst efter den i Fornemhed stod »Velkomsten«, en Pokal, der gik 
fra Mund til Mund, naar den fremmede Gæst skulde bydes velkom
men eller den nybagte Svend optages i Laugcl.
Saa vidt man kan se, har der ikke været mere end 0 Haandværker- 

laug i Maribo nemlig: Skræder-, Skomager-, Væver-, Snedker-, 
Smede- og Handskemagcr-Laugct, hvortil senere kom Ligbærerlaugcl, 
der var dannet af de andre Laug, saml Vognmandslauget, der indtog 
en Særstilling, da de ikke havde noget med Haandværk at gøre. En 
Del af Laugsbogeme er i Behold — de ældste er Skrædernes fra 1688 
og Skomagernes fra 1698 — de giver nogle om end fattige Bidrag til 
Maribo-Haandværkcts Historie i denne Periode.
Et af Skræderlaugcls ældste Protokollater, der tangerer en ulykkelig 

Borgerskæbne, lyder saaledes: »Efter Byfogdens Tilladelse var Skræ- 
derlaugel forsamlet for at fordre Rigtighed af Jacob Hansen Skræder, 
for hvad han paa Laugels Vegne har oppebaaret fra 12. Ju li 1694 
til Dato. Hans Kone mødte uden Penge, men frembar Laugcts Lade, 
Skilt, Ligklæde med tilhørende Skrin, de fattiges Bøsse og Oldcrman
dens Stok. Del blev alt leveret til Jens Jensen Skræder, som med 
Øvrigheds Tilladelse er samlykt til Oldermand«10. Pengene fik Laugcl 
altsaa ikke, og har næppe heller ventet dem. Jacob Hansen var nemlig 
allerede paa det Tidspunkt indviklet i de Retssager, der blev hans 
Skæbne. Oprindelsen var en ubetydelig Sag for Byretten, hvor Jacob 
Hansen formentlig er mødt beruset. Han haanede i al Fald Retten 
sæd al beholde Huen paa og skældte Byfogden Hans Wulfscn i Dom
mersædet ud for Tyv og Skælm. Sættedommeren, der skulde afsige 
Dom i den af Byfogden derefter rejste Sag, dømte Jacob Hansen 
æreløs med Boder og Sagsomkostninger. Ærelos-Dommen medførte 
Fortabelsen af alle borgerlige Rettigheder og Tillidshverv’, og Jacob 
Hansens Opgivelse af Oldermandsstillingen var dermed en given Sag.
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Han appellerede den strenge Dom til Landsretten, der stadfæstede, 
fik derefter fri Proces til Hojcsterct, men tabte ogsan her og blev 
idomt nve Sagsomkostninger, hvorefter Bvfogden gjorde Kksekulion 
i hans Bo og solgte del hele. Jacob Hansen fortsatte gennem flere 
Aar sin Kamp for at faa de nfsagtc Domme erklærede ugyldige. Han 
fik Bvfogdcns Fksckiitionskcndclse appelleret til Hojestcret, men 
tabte, alligevel fortsatte han, og efter hans Dod optog Konen Kampen, 
der var og blev haablos»».
Man faar gennem Laugsprotokollerne Oplysning om Slorrelsen af 

Indskrivningspengene ved den nye Mesters Optagelse i Langel, om 
den Kendelse, han ydede ved Antagelsen af en ny L:erling, om Lære
tidens vekslende Længde og den vekslende Storrelse af den Sum, 
Mesteren fik af Drengens Formynder ved Lerekontraklens Oprettelse, 
og saa naturligvis om Laugcts indbyrdes Stridigheder. 10%  er der 
S Mestre i Skomagerlauget og den niende optages mod al svare en 
Rigsdaler om et halvt Aar og en til 6  l ’gcr derefter. Det tyder jo 
ikke paa stor Velstand hos den nye Mester. Aaret efter optoges igen 
en Mester, og han slipper ikke saa billigt. Han skal om en l ’gc betale 
3 Lod Solv, om et halvt Aar alter 3 Lod, og senere endnu 3 Lod Solv. 
1710 er Taksien 5 Lod Solv og en Mark, dansk, straks og tre Maancder 
efter 3 Lod Solv og 2  Mark dansk. 1692 betales for Optagelse i Skræ- 
derlaugcl 2 Rigsdaler, fordelt paa tre Terminer med en Slctdalcr (I 
Mark) hver Gang. 1724 betales for Optagelsen i samme Laug » 8  Lod 
Solv eller i Penge 4 Rigsdaler«»*.
Angaaende Læretidens Længde, da synes den i nogen Maadc at 

være afhængig af Slorrelsen af de ved Kontraktunderskrivningen 
crlagte Belob. 1698 sætter Bvfogden en Sheglning, Wulff Nielsen, i 
Skræderlærc og betaler 17 Slcldaler i Lærepenge for en Læretid paa 
tre Aar. (Del var en fast Regel, al Drengen fik Kost og Logi bos 
Mester). I en Kontrakt af 1722 er Læretiden i samme Fag 5 Aar, uden 
at der nævnes noget om Slorrelsen af betalte Lærepenge, i en Kon
trakt af 1736 er Læretiden 6  Aar, men det tilføjes, at Drengen er 12'/* 
Aar. Den storstc Læretid, der findes angivet i Skrædcrfagcl, er syv 
Aar, Kontrakten er af 1801, men Protokollen oplyser intet om Lære
penge eller Alder. For Skomagernes Vedkommende er Læretiden i 
flere Kontrakter fra 1697 tre Aar med 4 Mark i Lærepenge, men senere 
moder man med Kontrakter paa baade fire og fem Aar, ja , i enkelte 
Tilfælde baade seks og syv Aar. Hos Smedene varierer Læretiden 
paa samme Maadc fra tre Aar og helt op til otte Aar. Hos Snedkerne
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ligger Kontrakterne paa en Læretid fra tre til seks Aar. Efter Indforcl- 
sen af Stavnslmandcl moder man i Protokollerne nu og da en Oplys
ning om, al Mesteren for at faa en Læredreng fra Landet har maattct 
kobe denne fri hos den Godsejer, der havde Baand |>aa ham. Det er 
f. Eks. Tilfældet 17.18. Mesteren har betalt Kammcrraad Flint 16 
Rigsdaler for Drengens Frihedsbrev, og Drengen skal til Geng.rld 
arbejde sit forste Svendcaar for 8  Rigsdaler (og Kosten). 1780 har 
en Mester sluttet Kontrakt om en Dreng fra Knuthcnborg, men da 
han ikke er frikoht, vil Ryfogden ikke paategne Kontrakten og Laugct 
ikke give den Plads i Laden. Da Drengen fire Aar senere noteres 
som udl.'erl, maa Mesteren have fyldcstgjorl Knuthcnborg og faact 
Kontrakten paalegnel og indlemmen3. Indenfor Skrædcrlaugct faldt 
Mestrene nu og da for Fristelsen til at lage en kvindelig Lærling, 
nanr del kneb med at finde en Dreng. Det var slik imod Liugcts 
Regler og gik sjældent upaalalt hen. 1723 havde en Mester taget cn 
Pige i Lære mod en Kendelse paa 14 Mark straks og 14 senere. Del 
blev ham paalagt at skille sig af med hende. Alligevel gentog det 
sig, og 1747 forpligtede alle Mestrene sig til al betale cn Rode paa 
3 Lod Solv saml paalohnc Omkostninger (til 01 etc.), hvis de brod 
Aftalen. Overenskomsten blev endog fortolket derhen, at man end 
ikke midlertidig mantte lage en Kvinde i Arbejde; thi 1749 maa en 
Mester betale de tre Lod Solv for at have haft cn Sypige til Hjælp 
i sil Hanndværkn.
Sman var Kaarenc som Regel for Mester, og tifold ringere var de 

naturligvis for Drengen, smaat med Mad og rigelig med Prygl var 
vel Reglen, og Pryglene fik ikke sjældent Karakter af grov Mis
handling. Tiden var ikke blodsoden, og naar der blev taget Hensyn 
til cn Klage paa delte Omraade, kan man være sikker paa, al Til
fældet var graverende. 1775 og 1779 blev der, for blot at nævne el 
Par Eksempler, fort Klage over en Mester, i det ene Tilfælde vor 
Drengen blevet mishandlet, fordi han ikke kunde finde Mesters Ko 
paa Marken, i det andel er han mishandlet saa stærkt, at der er Fare 
for, han skal blive Krøbling. Klagerne fik her det usædvanlige Udfald, 
at Kontrakten med den raa Mester blev hævet, og cn anden Mester 
tog Drengen i La'rc*3. 1791  forekommer et lignende Tilfælde. Drengen 
er kun 11 Aar, han skulde slaa 8 '/i Aar i Lære, men har kun været 
der */< Aar. Mesteren, der har mishandlet Barnet med Hug og Spark, 
idømmes Mulkl, og Drengen sælles i Lære hos en anden Mester.
Solidaritelskravct indenfor Laugel forbod ikke blot Mestrene at
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betale mere i Lon end fastsat, men den forbod ogsaa en Mester at 
antage Folk, der var i Arbejde hos en Kollega. Ved Overtrædelser 
blev baade Mester og Svend idomt Mulkt, og Svendene foretrak da 
gerne at forlade Bvcn>«.
Stridigheder mellem Mestrene indenfor Lauget forekom naturligvis 

ret ofte. 1754 anklagede Skrcedcrlnugel Malle Jorgensen ft»r at have 
fjernet cl Indla'g fra Laden. Han mndtc i Lauget ined en Sagforer, 
men Folgen blev, at Laden ojeblikkelig blev slaaet i og Laugssam- 
1 i ngen dermed ophævet, og de eventuelle Aftaler gjort ugyldige. Kiler 
al Sagføreren havde fjernet sig, blev Laden alter aahnel og Striden 
forligt. Fem Aar efter er det galt igen med Malle Jorgensen. han 
har paany overtraadt Laugcts Regler og bliver ekskluderet. Han kla
ger til Stiftamtmanden og faar Eksklusionen erklæret ulovlig, men 
han maa for at blive genoptaget gore Afbigt. 1763 er han avanceret 
til Oldermand)? og maa altsaa have forbedret sig. Den sidst optagne 
Mester i Lauget havde som »Yngstemand« Pligt til at gaa Older- 
mandens Ærinde og tilsige Øvrigheden og Laugsmestrene til Mode. 
Del kom undertiden vedkommendes Mesterværdighed lidt paa tvårs, 
men Nægtelse indbragte ham blot en Mulkt, indtil lian lærte al 
lystre, og det kærte han som oftest. En Undtagelse herfra kan dog 
noteres. Hans Snedker forlod 1736 Byen efter flere Gange at være 
noteret for Ulydighed, og nedsatte sig i Skorringe. Ogsaa her for
fulgte Lauget ham med Beskyldning for Bonhasen, og da han ikke 
agtede derpaa, »hjemsøgte« de ham, d. v. s. de drog ud og odelagde 
hans Arbejde og gav ham Prygl i Tilgift. Bagefter fik Lauget takseret 
denne Tur til en Erstatning paa 8 Rigsdaler 2 Mark*8.
Eflcrhaandcn som de daarlige Tider bragte Fagene i Forfald, saa 

man ofte bort fra Pligten til at lave Mesterstykke og lod i Stedet den 
nye Mester betale en klækkelig Afgift, som Regel 8 Rigsdaler. Kom 
der saa en Mand, de andre Mestre gerne vilde være fri for, satte de 
Prisen op til ublufærdige Hojdcr. 1778 tilbod Mads Jensen Sncdkcr- 
lauget 12 Rigsdaler for Optagelse, men selv denne store Sum var de 
ikke tilfreds med, og da Bvfogden erklærede, at det var lilslnckkcligl. 
forlangte de, al Mads Jensen skulde gore Mesterstykke, cl Krav, han 
hurtigt afviste med en Paavisning af, at de alle havde købt sig fri 
for Mesterstykke. Saa faldt de til Fojc og tog ham og de 12 Rigs- 
daler‘9. Snedkerne var iovrigt saa faatallige i Maribo, al da de 1718 
skulde stifte deres Laug. var der i Maribo kun lo Mestre, hvorfor de 
for at blive talrige nok maatlc medtage Drcjerne, baade i Maribo,
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Rodby og Nysted, hvor hver Ry havde én. Laugel s|xrndlc nllsaa 
over hele tre Byer«®.
Indenfor del Kag. der ikke havde Laug, kunde enhver Fusker ned- 

ssetle sig: men var der Laug, kunde ingen andre end Laugsmedlcm- 
merne arbejde i Faget. Henimod Aarhundredcls Slutning gik Rege
ringen paa tværs af Laugcne ved al indføre Begrebet Fiimcsler, d. 
v. s. en Haand værker, der havde Lov til at ernære sig ved Faget 
uden at gore Mesterstykke og uden at være Medlem af Laugct; men 
Frimesleren maatte ikke have Læredrenge og kun have en eller to 
Svende i sit Brod. At de nye Konkurrenter var en slem Torn i Laugs- 
mestrenes Øjne, siger sig selv, og Frimcstrene havde det ofte mindre 
godt under de gamle Mestres Chikanerier.
Værre var del dog med den gamle Skade: Bonhaserne, d. v. s. 

I^andshyhaandværkerne, der paa ulovlig Vis gik Bymcslrcne i Nærin
gen. lifter Loven skulde enhver Indskridcn mod Bonhascmc ske paa 
den Monde, at vedkommende Laugsmestrc med Byfogden i Folge 
skulde drage ud og gribe Lovovertræderen paa fersk Gerning ved al 
overraske dem ved del ulovlige Arbejde. Byfogden var — i Bevist- 
heden om, at Togtet som Regel blev cn Fiasko — mindre end villig 
til at assistere, og derfor fandt Mestrene, at der kom anderledes Fart 
i Sagen, naar de selv tog Affære, og san drog de mandsstærke ud 
og »hjemsøgte« den mistænkte, gav ham Prygl og odelngde hans 
Værkloj og undertiden hans Bohave. Intet Under, al Ordet lijcm- 
sogelsc fik cn tragisk Klang, og det var heller intet Under, at den 
hjemsogle klagede, især da han som Regel fandt god Stolte hos 
Herremanden og Proprietæren, der saa deres Fordel ved al tage hans 
Arbejde fremfor de dyrere Laugsmestrc i Byen. Selv hvor Bymestrene 
mente al have konstateret Ulovligheder, var det meget svært for dem 
at faa Lovovertræderne domt, det skulde jo ske gennem Sagsanlæg, 
og Sagen skulde fores ved det Birkeling, hvor Synderen horte hjemme, 
og hvor han var sikker paa at mode god Forstaaelsc hos den Birke- 
foged, Herskabet havde anbragt i Dommersædet. Her nogle Eks
empler.
1697 drog Mariboskomagernc i Flok og Folge til Stokkcmarke, hvor 

de hjemsogle Skomagersvend Jørgen Andersen, »handlede ilde med 
ham« og fratog ham hans Arbejde i Stedet for at gaa Rettens Vej. 
Amtmanden resolverede, at de skulde tilbagelevere del bortforte, have 
offentlig Irettesættelse paa Bytinget og betale en klækkelig Mulkl til 
de fattige«1.
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1747 hjcinsof>tc Maribos 0 Skrædcrmcslrc en Landsbyskncdcr i 
Maglemer. Ved Knuthcnhorg Birketing blev de idoml store Mulklcr, 
nemlig 4 Rigsdaler til Justitskassen og 4 Rigsdaler til llunseby Hospi
tal samt Sagens Omkostninger'^.
Klager til hojere Instanser hjalp heller ikke de forurettede Bymeslrc 

stort. 1717 klager f. Eks. Maribovæverne til-Danske Kancelli over »Fu
skerne paa Landet«, der gaar dem i Næringen ved al v.æve de finere 
Ting, der efter Loven er forbeholdt Laugsinestrene i liven; de beder 
om at faa deres Rettigheder hnandlnevet ved kgl. Befaling. Stiftaint- 
manden, der fik Sagen til Erklæring, oplyste, at Klagen i Virkelig
heden tog Sigte paa (¡ehcimernndinde Knulh. og han havde derfor 
forelagt hende Klagen. Hendes Erklæring lod paa. at hun i fuld Over
ensstemmelse med sine Rettigheder havde antaget denne Va-ver til 
sit eget Brug, og, fojede hun haanligt til, for at faa lavet de finere 
Arbejder, som Maribov.ævcrnc ikke kan præstere. Dermed er Væver
nes Klage afkræftet, og deres Andragende afvises-3.
Klagerne havde ikke alene udenbys Adresse, del vrimlede med 

indenbys Klager. Klcinsmcdc og Grovsmede skændtes indbyrdes over, 
al den ene gik i den andens Næring, Skrædernc klagede over Køb
manden, som solgte færdigsyet Toj, Snedkerne over Tomrerne og 
Bodkcme o. s. v. Dertil kom saa de mange Klager fra Fagene over, 
al private i Byen gik dem i Næringen. De berettigede Klager afgjordes 
som Regel med cl Paalæg til vedkommende om at respektere Fag- 
rettighederne, men dét kunde ogsaa ske, at Klagen gav Bagslag. I7G7 
klager f. Eks. Bager Joseph Kroycr over, al Folk i Maribo gaar ham 
i Næringen ved at bage og sælge Hvedebrod, baade naar der er Mar
ked og til daglig. Amtmanden svarer, at da Kroycr har lært Profes
sionen, maa han sagtens kunde klare sig i Konkurrencen med ufag
lærte Folk i Byen, og da han ikke alene kan forsyne Byen, maa 
andre have Lov al være med. Kommer der en Bager til, skal andre 
Folks Bagning og Salg blive forbudt, men paa Markedet kan del 
ikke forbydes, dér maa alle, baade indenbys og udenbys Folk sælge, 
hvad de har. — Bagerens Klage stollcdc sig til det Forhold, at i Fag, 
der vanskelig kunde brodfodc mere end en Mand i Byen, og hvor 
Konkurrence kunde medføre, al Faget til Tider slet ikke havde nogen 
Udover — blev der udstedt Privilegium, naar en dygtig Mand vilde 
paalagc sig Hvervet, saa ingen kunde gaa ham i Næringen. Maribo 
havde som Regel en priviligeret Slagler, Gæstgiver, Urmager, Guld
smed, Glarmester o. s. v. For ikke al tale om det specielt privilegerede
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Fny so ih  Farver og Katunlrykker, som oflc gjorde sin Indehaver 
(¡1 en vclstancndc Mand, og som derfor ogsaa gerne gik i Arv lit 
Sønner eller Svigersønner, Undertiden kunde et saadant Fagprivi
legium ikke alene omfatte Maribo, hvor Manden boede, men ogsaa 
Saxkjobing og Rodby. Det var f. Eks. i 1700 Tilfældet med Farver- 
privilegiet^.
De mange Indgreb i Næringsfriheden havde naturligvis den Gang 

som under andre abnorme Forhold, Prisreguleringer til Følge. Del 
gjaldt i særlig Grad de to vigtige Fødemidler Rrød og Kod. men ofte 
ogsaa Ol og Brændevin. Prisen (Taksien, som del bed) blev sat af 
dertil udnævnte Borgere, saa ofte Aarstid og Prisforhold gjorde del 
ønskeligt, i Marts 1710 blev f. Eks. paa Maribo Raadhus i »de fire 
M;ends« N:erva*relse fastsat følgende 'lakst:
1) Brodbagningen: En Hvedesende paa II Lod, et Eckebrod, Tve

bakker og deslige Brod, der alle bages af en Dejg, skal for en Skilling 
veje 9 Lod og 3 Kv. Rugsemler for en Skilling skal veje 13 Lod
2 Kv., overskaarne Rugsemler for 2 Skilling 27 Lod. For godt Rugbrød, 
eller blodt Brod kaldet, gives 2 Pund for 4 Skilling, og for 9*/t Pund 
8 Skilling.
2) Kødtakslcn for i Vinter: Et Pund Oksekød af Brystet og deslige

3 Skilling, et Pund af slcttcrc Kod 2'/t Skilling, et Pund af Halskod 
I*/* Skilling.
3) Øl: En Td. Godtøl 2 Rdl. 2 Mark, en Td. daglig Øl 4 Mark 8 

Skilling, en Kande Godtøl 4 Skilling, en Kande daglig Øl I Skilling.
4) Brændevin: En Pot Brændevin 14 Skilling, en Pægl ditto 4Vi

Skillings«.
1789 var Kodtaksten: Godt fedt Oksekod i smaa Stykker, ikke under

4 Pund, 5 Skilling Pundet, i bele Fjerdinger en halv Skilling mindre 
pr. Pund. 1820 var Prisen 8 Skilling pr. Pund for Bagkod og 7 Skilling 
for Forkod. 1831 var Taksten for et tolvpunds Rugbrod 3 Mark, for 
el ottepunds 2 Mark og for et firepunds 1 Mark — i Forhold til Dag
lønnen meget hoje Priser, og saa var det endda nødvendigt at for
byde Bagerne al blande andet Korn i Rugens«.
— Det store Tal af Mestre, som Laugsprotokolleme melder om, 

maa ikke opfattes som Udtryk for cl blomstrende Haandværk. Grun
dene hertil er paavisl i det foregaaende. Mestrene var alle smaa, faa 
af dem beskæftigede en Svend eller to, Resten havde kun sin egen 
Arbejdskraft al leve paa og havde som Regel kun en Dreng at kom
mandere over. 1689 havde Maribo 44 Haandværksmeslre, men kun 4
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af dem (Ire Skomagere og en Skramler) havde hver en læredreng. Der 
var 10 Skomagere, 0 Skrædere, 6 Vævere, I Slagtere og .'I Bagere (om 
begge disse to Haandværk hed det, at de kun nu og da drev Pro
fessionen), 2 Felbcrcderc, 2 Potleinngere samt en i hver fulgende 
Fag: Klcinsmed, Murer, Handskemager, Kandestoher, Snedker. Rcm- 
snider, Glarmester, Bodker. Tomrer, Guldsmed og Hattemager-*.
1710 opgores Haand værksmest renes Forhold saa ledes: Skomager 

Jacob Hvid en Svend, halvaarlig Lon 2 Higsdaler og I Mark, Klein- 
smed Nicolaj Frant zen en Svend .’I Rigsdaler, Handskemager Rs. 
Rasmussen en Svend 2 Rigsdaler -I Mark og en Pige I Rigsdaler 
4 Mark og Parykmager Jens Pedersen en Svend I Rigsdaler halv
aarlig».
Byfoged Siersted vurderer i sin ofte omtalte Indberetning 1735 

Haandværkernes Kaar saaledes: Der er en Grovsmed, han holder en 
Dreng, alt hvad han ejer, er pantsat. Der er .'I Klejnsmede, de ejer 
intet, har heller ikke noget Arbejde. Der er G Skrædere. de I er gamle, 
har intet Arbejde og lever i slet Tilstand. Af de to andre holder den 
ene en Dreng, men er i slet Tilstand, den anden holder 2 Svende og
2 Drenge og er i temmelig god Tilstand. Der er 5 Vjevere, to af dem 
holder hver en Dreng, men har det kun maadeligl, de andres Tilstand 
er slet. Der er tre Handskemagere, som alle lever slet og uden Folke
hold. De andre Haandværkcre har ingen Lang og lever armeligl. 
Det er muligt, at Sicrslcd har ment, det var hedsi at fremstille del 
hele saa fattigt som muligt; men del ringe Folkehold taler dog tyde
ligt nok om Haandværkcts smaa Kaar.
1767 hor 6 Fag dannet Laug, nemlig 8 Skomagere, 7 Vævere. 5 

Skrædere, 5 Snedkere, 3 Smede og 3 Handskemagere. Uden Laug 
staur Felbcrcderc, Murermestre, Parykmagcre og Potlemagere med 
hver 3, Bodkcrc, Drejere og Glarmeslere med hver 2 og folgende kun 
en i hvert Fag: Bager, Farver, Gortlcr, Guldsmed, Hattemager, 
Kandestobcr, Sadelmager, Slagler og Urmager».
1795 er der som Haandværkcre opfort GO Personer. Der er 16 Sko

magere, 5 Vævere, 4 Skrædere, 4 Snedkere, 4 Smede og I Murere,
3 Sadelmagere, 3 Felbercdcrc og 3 Farvere, 2 Bodkcrc, 2 Tomrere 
og en i hvert af folgende Fag: Kobbersmed, Handskemager, Rebslager, 
Gortler, Guldsmed, Glarmester, Urmager, Slagler, Bager og Barber. 
De 60 Haandværkcre havde 26 Mennesker i deres Tjeneste, og langt 
de fleste af disse har formentlig været Læredrenge og kun cl mindre 
Antal Svende. 24 af 60 Haandværkcre havde hverken Svend eller
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Dreng. 8 af disse 24 var Skomagere eller Skoflikkere. Boriset fra den 
ene Farver med 4 Tjenestefolk, havde kun en llaandvaaker (en 
V.Tver) 4 Hjadpere30. Tnids Listens Mangel paa speeifieerede Op
lysninger afspejler den dog klart nok den Lysning for Krhvervslivet. 
som den gryende Opgangstid har bragt.
18:46 var Haandv-.erkerslahen i Maribo yderligere vokset i Tal og 

Velstand; den lalle ialt 109 Mand. der fordelle sig saaledes. Sko
magerne: 21 Laugsmestre. 7 
Krimeslre, 6 Svende og l.'t 
Drenge. Smedene: 6 Langs- 
mestre. Svende og 4 
Drenge. Va-verne: 10 Langs- 
mestre. 2 Frimestre. 7 
Svende og 7 Di enge. Skral
derne: 9 Langsmestre. .» 
Svende og 7 Drenge. Sned
kerne: S Langsmeslre. 7 
Svende og 6 Drenge. Mu
rerne: .‘4 Mestre, 4 Svende og 
d Drenge. Tomrerne: 2 Me
stre. I Svende og I Dreng. 
Kobbersmedene: I Mester. 
Instrument- og Bossema
gerne: t Mester. Bodkerne: 
.1 Mestre. I Svend og 1 
Dreng. ITmagerne: 2 Mestre 
og I Dreng. Bagerne: 4 Me
stre, 1 Svend og 1 Dreng.

T. V. Snodkersvcndencs Velkomst 1831. T. h. Malerne: 1 Mester, I Svend
Snedker- og Dreierlaugels Velkomst 1811. 0g \ Dreng. Guldsmedene: 

(Sii(ismuseei). | yjesicr> Bogbinderne: 2

Mestre. Slaglerne: .'4 Mestre og 1 Dreng. Garverne: 4 Mestre, 1 Svend 
og 2 Drenge. Sadelmagerne: 4 Mestre, .'4 Svende og o Drenge. Glar- 
mcslrenc: 2 Mestre. Rebslagerne: 2 Mestre og 2 Drenge. Gortlerne: 
1 Mester. Handskemagerne: 2 Mestre. Hattemagerne: t Mester, I Svend 
og 1 Dreng. Farverne: l Mester. Bogtrykkerne: I Mester, 2 Svende og 
1 Dreng31.
Haandvrerkcl er altsaa i sta*rk Udvikling og samtidig er der kom

met Liv i Laugsskikke og Laugsfester. Hvad der er bevaret af »Vel-
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komsDer. Skafferstokke og andre af Maribo-Haandværkcts festlige 
Minder, stammer næsten alle fra denne Periode.

J
ORDBRUGERNE brugte samme primitive Driftsform som i Lands
byerne. Det var Fællcsdrift: Naar der skulde saas, saaedc alle, 
naar der skulde hostes, hostede alle. Alle dannede de ogsaa et Slags 

I^uig med en Oldermand i Spidsen. De Beslutninger, der blev 
truffet af Flcrlallcl, havde alle at rette sig efter, og iovrigt havde 
Laugel sine »Vedtægter og Vilkaar«3*, som ingen ustraffet salte sig op 
imod. 17-18 pandrog f. Eks. Nicolaj Bager sig cl Par kostbare Processer 
»formedelst Stridighed og Overmod mod Oldermanden for Mark- 
borgerne«, der krævede ham for Penge i Overensstemmelse med 
Byens »Vedtægter og Vilkaar«. Driften var lagt an paa Kornavl, og 
derfor var Hesteholdet det fremherskende i Husdyrbruget, de tunge 
Redskaber og den svære Jord stillede ogsaa store Krav til Heste- 
holdet. 1689 havde Præsten f. Eks. 5 Heste. 3 Koer, 2 l ’ngnod og 6 
Eaar. Skolemesteren havde 2 Heste og 2 Koer, Landstingsskriveren 
7 Heste, 7 Koer og 2 Kalve, Borgmesterenken 4 Heste, 2 Koer o. s. v. 
Der var i hele Byen 95 Heste, 74 Koer cg Ungkreaturer og 8 Eaar3*. 
Konsumtionsskatlen modvirkede desuden Krvalurholdet, idet der 
skulde betales Afgift af Tillægel. Konsumtionsforvalteren skriver f. 
Eks. 1779, at der ikke er tillagt nogen Kalve, idet Ejerne enten borl- 
giver dem til fattige Bonder og Husfolk paa Landet eller slagter dem 
hemmeligt paa Marken for al unddrage sig Afgiften3*.
Til hver Gaard i Bvcn hortc oprindelig el vist Areal af Forpagt

ningsjorden, vist nok varierende fra 10 til 16 Td. Ld. Naar Gaardcn 
saa ved Salg eller Dodsfald deltes, fulgte Jorden med i Delingen. 
Den Jord, som ved den oprindelige Deling ikke fulgte med Gaardene, 
udstvkkcdes i Parter ¡ma to Td. Ld., en saakaldt »Jord«. Det var 
Meningen, al de flest mulige skulde have Del i Jorden, cg ingen 
kunde derfor faa mere end 8 Jorder33. Den samlede Byjord var 
delt i tre Marker, og hver »Jord« var derfor delt i tre Parter, en i 
hver Mark. Naar en Mand havde 8 Jorder, kunde det meget let ske, 
at han i hver Mark havde 8 indbyrdes adskilte Parter, d. v. s. at han 
skulde være paa Færde 24 forskellige Steder. Mellem hver Jord >-ar 
en »gron Bulk«38, der ikke blev plojet ned, men stod som Skel. Den 
Afgift, der bclaltcs Staten for Brugen af Jorden, rar saa lempelig, 
al del altid var en Fordel at have Jord, og derfor fik Embedsmæn- 
dene altid 8 Jorder, det samme gjaldt endog Chefen for den lolland-
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falsterske Landmilits, saa længe han havde fast Kvarter i Maribo3*. 
Der var ikke Jord nok til, at alle Borgere kunde faa Del i den, isæt 
da det var ufordelagtigt at have mindre end .’1 Jorder, og man som 
Regel ikke sogie om mindre. Uddelingen af Jorder, der var blevet 
ledige — enten ved Dødsfald eller ved, al Brugeren gentagne havde 
forsyndet sig saa groft mod Vedla'gter og Vilkaar, at Jorden var 
ham fralaget — foretoges af Byfogden, eventuelt Amtmanden med 
Rentekammeret som overste Instans; men del gik selvfølgelig ikke 
af uden mange Andragender og Klager; de sidste specielt, hvor By
fogden efter Oldcrmandcns Opfordring havde taget Jorden fra en 
genstridig Borger33. Tallet paa dem, der ernærede sig alene af Jorden, 
var kun faa. 1689 drejede det sig om 12 Familier31', senere blev del 
færre og færre. Folk, der ikke havde Jord, var derfor ikke afskaaret 
fra at holde en Ko eller et Par Svin. I)c kunde nemlig faa Ret til 
Græsning paa Overdrevet for en billig Penge, som gik i »Markborger
nes« fælles Kasse. Afgiften var en Mark aarlig for en Ko, I Skilling 
for el Svin*».
De tre Marker var som nævnt Kronens; men Byen havde derud

over el mindre Jordtilliggendc bcslaacnde af Vænger og Smaaslykker. 
som ejedes af Borgere i Byen og laa indenfor dennes smevrere Græn
ser. Udenom de tre Marker laa baade i Ost og Vest de saakaldtc 
Overdrev, som aldrig blev plojet og laa som stedsevarende Græsgang, 
d. v. s. »Græsset« bestod af Kvikgræs og andet Ukrudt. Overdrevene 
havde Byen fælles med de omliggende Godsers Bonderbyer, og dette 
Fællesskab gav jævnlig Anledning til Trætter og Processer, indtil 
Regeringen i Aarenc omkring 1780 sorgedc for, al Overdrevene blev 
udskiftede**.
1806 forclogcs en Udskiftning af de kongelige Jorder, men kun 

fordi Driften skulde omlægges fra en Tremarks- til en Seksmarks- 
drift. Borgerne androg i den Anledning om al faa deres Forpagt- 
ningsjord anvist paa ét Sled, og ikke som planlagt paa 6 forskellige 
Steder, men Andragendet blev afvisl*2.
Skoven om Maribo havde Maribo Jordbrugere intet med at gorc, 

udover al de en Tid lang var ansvarlig for eventuel Skade. Del skete 
paa den Maadc, at cl Par Borgere paa del samlede Borgerskabs Vegne 
gik i Kaution og paatog sig Erstatningspligten-*3. Jagtretten havde 
Jordbrugerne naturligvis ikke erhvervet med Forpagtningen. Den blev 
en Tid udlejet ved Auktion. Del belob sig i Reglen til 6 a 10 Rigs
daler**.
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Byliv i ondt og godt.

V ILDSKl'DKNF, der nu og da skod frem, vakte altid Hore i 
det lille fattige Bysamfund, der ellers ikke bod paa store Af

vekslinger. Levemanden var ydersi jævn baade hvad Maden og Snm- 
va*ret angik. Lykkens Smil var faa og anslrcngtc og de daglige Ulyk
ker smaa og tilvante. Man var uden Kontakt med den store Verden, 
og der var langt mellem de store, hjemlige Begivenheder.
I Sorrig som i Glæde var Brændevinen kær og god og nær ved 

Haanden og Rusen billig — for saa vidt den da ikke drog usædvanlige 
Folgcr med sig; thi sno kunde Rusen blive dyr nok. Bel blev f. liks. 
Tilfældet med Snedker Christen Kisbv, der ved en Indforsclsforrcl- 
ning skældte Byfoged Wulfsen Hæder og Ære fra. Ved Landstinget 
idomtes han en Bodc paa 60 Led Solv og 10 Rigsdaler i Omkostninger 
eller — hvis han ikke betalte — »fare som en frcdlos Mand eller lide 
paa sin Hals«. Højesteret mildnede denne Straf til en Bode paa 10 
Rigsdaler til Frelsers Kirke og 20 Rigsdaler i Omkostninger til By
fogden, som han desuden skulde gorc offentlig Afbigt paa Lands
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tinget. Trods Mildnelscn var Dommen uendelig haard for cn fattig 
Mand. Ikke bedre gik det Claus Reimer, der 1700 i cn Rus skældte 
Byfogden frygtelig ud og gjorde sig til Talsmand for Sladderen ved 
at rette en Række frygtelige Beskyldninger imod ham. Straffen for 
den, der saaledes angreb en Embedsmand |>aa hans Ære, gode Navn 
og Rygte, var som Regel den frygtede 3-Marks-Bødc, der medførte 
den anklagedcs Tab af sin Ære. Claus Reimer havde ved denne Dom 
mistet de borgerlige Rettigheder baade i Liv og Død. Han log sig 
Dommen saa nær, at han blev syg af Sorg og indgik med cn ydmyg 
Ansogning til Kongen om at faa sin Ære igen, saa han med Tanken 
om en pæn Begravelse kunde gaa rolig i Døden. Kongen bonhorlc 
ham og ophævede Dommen, mod at Synderen gjorde Byfogden behørig 
Afbigt. Trangen til at skælde ud, naar Rusen tog Magten fra For
standen, blev jo  den samme ned gennem Tiden, men Straffen blev 
lettere om end ikke blid. 1800 gik Handskemager Ole Rasmussen 
Bersærkergang, overfaldt Vægteren paa hans Post, skældte Byfogden 
ud for Tyv, Skælm og Kæltring og undsagde ham paa Livet, ud
skældte Sognepnesten og alle, der kom i hans Nærhed. Sættedommer 
Hartmann og fire Meddomsmænd takserede Bedriften til to Aar i 
Mons Tugthus, saa det tor nok siges al være en dyr Rus«.
Noget af det værste, man kunde gore sin Næste, var at hæfte cn 

Trolddomsbeskyldning paa ham. En og anden gammel Kælling kunde 
jo  nok finde det interessant at blive anset for en, der kunde mere 
end sit Fadervor, især da hun samtidig kunde glæde sig ved den 
halvt skjulte Respekt, som Frygten for hende affødte. Men Glæden 
fik en brat Ende, den Dag, der offentligt blev rejst Trolddomssigtelse 
imod hende. Foranledningen kunde være nogle Trusler, hun havde 
udstedt mod cn eller anden Mand, som siden enten mistede en Ko, 
fik en pludselig Sygdom eller led andet Uheld. Saa var det natur
ligvis Kællingen, der ved sine Heksekunster havde forvoldt Ulykken. 
Hele den lille By kom i Opror; Himmel og Jord blev sat i Bevægelse 
for at faa Ram paa dem, der rejste Sigtelsen — eller faa dens Be
rettigelse bevist. Ganske vist var Heksebaalenes Tid forbi, og Trold- 
domsstraffene var blevet sjeldne, siden Forordningen af 1686 paabød 
Indankning af enhver Trolddomsstraf for Højesteret — men Troen 
paa Trolddom og Djævelskab groede fremdeles frodig ikke blot i 
Almuen, men ogsaa i de hojerc Samfundslag.
1710 blev Jacob Krag i Maribo »slaael af en mærkbar Svaghed«, 

hvis Aarsag ikke kunde forklares, og hans Broder, Prokurator Anders
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Krag i Nakskov, lod sig da forlyde med, al del var Skipper Tolle 
Guttormsens Kone Anneche, der ved Trolddomskunster havde paa- 
forl Broderen den mystiske Sygdom. Skipperen stævnede Prokura
toren for Nakskov Byting, men Prokuratoren brugte — vistnok i For- 
staaelsc med Bvfogden — saa mange af sin Kneb. at Sagens Forelse 
stadig blev forhindret. Skipperen gav dog ikke op; han skulde og 
maaltc have sin Kone renset for Trolddomsbeskyldningen, og da han 
ikke saa anden l'dvcj, gik han til Kongen. Han androg om, at der 
mantlc blive nedsat et Kommissariat til Sagens Undersøgelse. Han 
skriver: at hans Kone »er paakastet en meget ærerørig Skamplet som 
den, der ved Trolddomskunster har forgjort en anden og hannem 
Svaghed paafort«, og da han ved Retten med lovlige Midler har sogt 
hende friet for denne slemme Beskyldning ved at stævne Ophavs
manden Prokurator Krag og fore Tingsvidner imod ham, har bemeldte 
Krag paa Trods af Loven brugt saa mange Udflugter, at det ikke 
har været muligt at faa Sagen fremmet. Skipperen beder derfor 
Kongen om at forordne Kommissarier til at afhøre Vidner og domme 
i Sagen. Kongen bevilgede Andragendet og anmodede Stiftamtmand 
Lutzow og Landsdommer Storgaard om at tage sig af den. Det skete. 
Og nu fik Skipperen sin Ret. Efter mange vidtløftige Vidneforkla
ringer, blev Prokuratorens Skyld bevist. Han blev domt til at gore 
Konen Afbigt og betale hende Sagsomkostninger og Erstatning. I 
Bytinget 9. Marts 1711 blev Erklæringen læst. hvori Prokurator Krag 
gor Anneche Tolle Guttormsens fuld Afbigt for at have beskyldt 
hende for at være en Troldkone, der havde forgjort hans Broder*.
Man skal ikke forbavses over, at en saadan Trolddomssag kunde 

versere for Retten i 1710; Retten maalte nemlig hele Aarhundredel 
igennem beskæftige sig med adskillige af den Slags Sager. 1762 faar 
Elbling Nielsen i Maribo efter Ansogning Stempelfrihed for alle de 
»Indlæg, Breve og Bevisligheder«, som han kommer til at fremlægge 
i Retten under en Sag, som er rejst mod ham af Christen Nielsen 
Moller i Maribo, der beskylder ham for ved Trolddom og Gogleri at 
have forgjort hans ene Arm*. Det lyder latterligt, at Retten for godt 
halvandet Hundrede Aar siden maaltc beskæftige sig med slig Gal
skab; men det var uundgaaelig nødvendigt, fordi Overtroen frem
deles havde saa dybe Rodder i Folket. Hvis en Byfoged tog lidt 
overlegent paa den Slags Ting, fik han omgaaende en alvorlig Repri
mande, ikke fordi man i Regeringskredse nærede nogen Trolddoms- 
tro, men fordi denne var saa udbredt blandt Folk, at det ikke gik
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an at ignorere den. I 1778 befriede kun Doden Ryfoged Aagaard i 
Maribo for al faa en nlvoriig Ircttcsieltclsc for udvist Skødesløshed 
i en saadan Trolddomssag. Det bang kort fortalt saaledes sammen.
Hcndricli Hærs og hans Kone, der boede i Maribo, var af en Mand 

under Grevskabet Christianssædc beskyldt for mod Betaling al have 
øvet Trolddomskunster. Det oplystes, at de havde ovel Kunsterne 
rundt omkring paa Lolland, og Grev Christian Ditlev Rcvcnllow an
søgte derfor om at faa Sagen lagt ind under Stiftamtet i Stedet for 
under Christianssædes Birk. Samtidig henstillede han, at de skyldige 
jo  for jo hellere blev arresteret, da man ellers kunde frygte, at de 
vilde undvige. Stiftamlmanden oplyste, at Byfoged Aagaard i Maribo 
havde holdt Forhor over de sigtede, men da de nægtede at have ovet 
Trolddomskunster, lod han dem være paa fri Fod, og heraf benyttede 
de sig til i Mulm og Morke at flygte fra Byen; ingen vidste hvorhen. 
Grev Rcvcnllow henstillede nu til Kancelliet, at Byfogden blev tiltalt 
for sit strafværdige Forhold i denne Sag. Heri gav Kancelliet ham 
ganske Ret; men da Byfogden i Mellemtiden var dod, var Sagen for 
hans Vedkommende jo  bortfaldet, og der var nu ikke andet at gorc, 
end at eftersøge de bortflyglede og faa dem straffet. Hvorvidt dette 
lykkedes, inaa jeg lade uoplyst.
En Trolddomssag af mere harmlos Karakter verserede for Raad- 

stucrctlcn i Maribo 1825. Del drejede sig om en med Trolddoms
kunster forbundet Skaltegravning i Kæmpehøjen i Bangshave. Sagen 
var af den kongelige Skovrider indberette! til Stiftamtmanden, og 
denne havde givet Byfogden Ordre til at søge Sagen oplyst gennem 
Forhor over de i Trolddomssagcn agerende Personer. Hovedpersonen 
var Asmus Moller af Slosse og Bipersonerne Væver Christoffer Hen- 
richscn og Skorstensfejer Fredrick Joseph af Maribo. I Forhoret op
lystes følgende: Asinus Moller var kommet til Joseph og fortalt ham, 
at der i Højen i Bangshave fandtes Skatte i Guld og Solv af dobbelt 
saa stor Værdi som hele Maribo By. Disse Skatte saa Asmus sig i 
Stand til at hæve ved tvende Mænds Hjælp. Hvis man vilde naa cl 
heldigt Resultat, maatte der kun graves efter Skatten i Tiden mellem 
Kl. 12 og I Middag, og desuden var der forskellige Ting at iagttage, 
som Asmus vidste fuld Besked med. Joseph fik hurtig overtalt Hen- 
richsen til at være med, og de tre Mænd drog saa afsted. Ved An
komsten til Hojen forsynede Asmus dem hver med et lille Stykke 
Brød bundet sammen med et lille Stykke Piletræ, og dernæst anbragte 
han i hver af deres Trøjeærmer to Synaalc, med afbrudte Øjne, over-
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kore. Dermed var de, sagde han. gjort usynlige for andre og sikrede 
mod Skade af Fanden eller andet Ondt. Saaledcs udrustede blev 
Joseph og Henrichscn anbragt paa Toppen af Hojen, medens Asinus 
gik flere Gange rundt om den og freminumlcdc en hel Del. som de 
andre ikke forstod. Til sidst lagde lian sig med Oret til Jorden. Han 
vidste nu. sagde han, at der var to Kister dernede, thi han havde 
bort Laagene blive lukket op eg i. Saa begyndte han al grave. Paa 
Josephs Sporgsmaal, om han ikke var bange for, at Skovfogden 
skulde komme, svarede han, at han havde forblindet Skovfogden, 
saa denne intet kunde se. Asmus gravede i tre Dage og naaede at lave 
et Hul, der var halvanden Alen bredt og ca. -I Alen dybt, saa stodte 
han paa en Sten (Dæksletten over Slenaldergravcn). (»g var nu fuldt 
overtydet om. at under den laa Skatten. Han laante saa Redskaber 
til at bore gennem Stenen; men inden han naaede saa vidt, opdagede 
Skovfogden Foretagendet og salte en Stopper for dets Videreforelsc. 
I Retten benægtede Asmus at have brugt Trolddomsord eller Trylle
formularer ved Hojen; han havde kun talt med sig selv eller manske 
nynnet. Og del med Synaalene, Brodel og Piletræet var noget, han 
havde læst i en gammel Bog, der senere var brcendt under Kohenhavns 
Bombardement i 1807. Joseph og Henrichscn erkkerede i Helten, al 
de kun var gaact med for Lojers Skyld og ikke noget Øjeblik havde 
troet paa Asmus Skattehisloric og Kunster. Saa fik de alle Lov at 
lobc med en Advarsel. — Hvor meget Forsikringen, om at de ikke 
troede paa Skatten og Trolddommen, var va'rd, oplystes fire Aar 
efter, idet Asmus og Joseph 1829 sendte Stiflamtmandcn cl Andra
gende om Tilladelse til at fortsætte Gravningen efter Skatten i Bangs- 
have, »som vi« hedder det, »ganske bestemt formener al kunne hæve, 
naar intet bliver lagt os til Hinder under Gravningen; vi honfaldcr 
derfor om Tilladelse til at grave«. — Tilladelsen blev selvfølgelig 
ikke givet«. Skorstensfejeren var fremdeles stærk i sin Overtro. 
1833 blev han tiltalt for ved overtroiske Midler al have sogt at opklare 
Ildebrandene 1832. Han havde samlet en Del ligetroende og forklaret 
dem, al naar man tog et Sold imellem sig og lod del gaa rundt og 
nævnede Navnet paa den Person, som havde paasat Branden, saa 
vilde Soldet gorc Udslag. Arrestforvarer Rensirups Enke spurgte om 
man havde tænkt paa Daglejer Hans Olsen, og Soldet viste ganske 
rigtig at del var ham. Men da man bagefter publicerede Opdagelsen, 
gik del galt. Joseph blev idømt 3 Gange 5 Dages Vand og Brod. Om 
den »mistænkte« Hans Olsen borer man intet. En anden »mistænkt«
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reagerede derimod stærkt. Del var Sncdkcrmcslcr Niels Larson. Han 
lurede i lang Tid rundl og drak en Mængde Brændevin, og en Aflen 
modlc lian saa beruset hos Politimesteren og bad om at blive arre
steret; ban led. sagde han, stærkt under Mistanken for Brandstiftelse, 
hvori ban var ganske uskyldig, derimod havde han forbrudt sig mod 
Sncdkcrlaugel. Politimesteren bad ham komme igen næste Dag, hvor
efter han gik hjem og hængte sig5. Oin cl andet Eksempel paa 
Overtro oplyser Byens Avis 1812. Der var stjaalet tre Særke fra en 
Tjenestepige, som derefter gik rundt og erklærede, at der ad over
naturlig Vej var truffet Foranstaltninger til at slaa Tyvens ene Øje 
ud. Kort efter blev Tyvekosterne kastel ind ad den bcsljaalnes Vindue, 
men aldeles sonderskaarne. Tyven mente paa den Maade at bjerge 
sil Oje uden at den bestjaalne fik Nytte af de tilbagclcvcrcdc Tyve
koster.
— I del fattige Aarhundredc. vi her beskæftiger os med, var Ad

spredelserne i el lille Bysamfund faa og smaa, især efter al Christian 
VI havde udstedt sine mange pietistiske Forordninger, der under 
Straf af Mulkl rg Gabestok tvang Folk til at gaa i Kirke hver Hellig
dag. saml forbod alt Liv og Rore fra Lordag Aften Kl. 9 til Sondag 
Aften Kl. 5. Endog en uskyldig Spadseretur udenfor Byen var for
budt i Kirketiden. Smykker maatte ikke bæres, og Klæder med ind
virket Guld eller Solv taaltes ikke. Selvfølgelig blev alle disse strenge 
Forbud ikke respekteret, og Øvrigheden saa mange Steder, bl. a. i 
Maribo gennem Fingrene med Overtrædelserne, naar de da ikke var 
alt for udfordrende. Den 22. Februar 1734 fik Stiftamtmanden over 
Lolland-Falsler specielt Paalæg om at beordre Byfogderne til »med 
al vedborlig Flid og Nidkærhed« at passe paa, at der ikke blev holdt 
Naltcsædc i Værtshusene eller udskænket Øl og Brændevin om Hel
ligdagene. Hvis de saa »igennem Fingrene« hermed, vilde de blive 
straffet med Mulkt eller i grovere Tilfælde sat fra Bestillingen.
1739 blev P. Knudsen i Maribo udnævnt til Landfiskal i Lolland- 

Falster og havde dermed Pligt til at paase, al Forordningerne blev 
respekteret, og at Embedsmændenc var ivrige i saa Henseende. Knud
sen viste sig at være en meget nidkær Herre. 10. Oktober 1739 ind
berettede han til Stiflamlmandcn. at Bonderkoneme paa Trods af 
Forordningen gik i Kirke med deres »guld- og solvblommede Huer«, 
som de »fra gammel Tid haft haver«, men han tilføjer dog und
skyldende, at de fleste af dem ikke hat Evne til at forskaffe sig andre 
Hclligdagshucr. Han antyder, at der er forskellige andre Lovover-

227



"*? <)�&*A� �#.� ;2$� 8+)� �&�2"� *22 &� �# � >22A� +$ &$� ;2$� %#*� �$ '&*&"F
$+$%�  &*#.X�� �)� �2*� �22$& <*� &0"&*� +$ '&*&""&*� ;2$A� 2"� 	#*#* $+$F
%&$� &*� #8&*"*22 "� 8& �Madam Linds Begravelse,� ;8#*� �+�"&$� ($ &*�
�$& +/&$� ;2*� �"22&"� +� �#*&"A�#%�  &� "+)� �)"*&"� �/?$/& &� �-�� ;2*� 8?*&"�
>*- &"� .& � �22'&$�/6#) <A� ( &$� 2"� �-0#% &$� &*� �/*& &"� +$ �  &*+.# ��
�&*�')&8�2$)2%"� �2%� .# � �*8+$%&*$&A� 0#*"� &$� �&)� �+ $&*�#%� '&�/+//&"�
�?""&* #..&*A� &0"&*�#.� �-0#% &$� 6#� 82*� 2$/)2%&"� 0#*� 	#*�=..&F
)+%;& �� �&"� #>)-�"&�A� 2"� �/6#) &"� /($� '&�"# � 20� &$� �)+/>)2 &� .& �
�$+"+2)&*� #%� �$%)<�/+//<)�&*A� #%� 2"� �+�"&$� /($� ;28 &� �"22&"� +� �#*&"A�
0#* +�  &$� �/() &� 0#*&�� 8+ &*&� "+)� �-/='+$%�� �?""& #..&*&$� 0*+/&$ "&�
 &*0#*� &� "+)"2)"&A� #%� �/#$"� �2$ 0+�/2)<$� =$�/& &� �#..&$� 2>>&))&*&"A�
0+/�  &$�  #%� &0"&*� .2$%&� �/*+8&*+&*� �#8� 2"� �"22� 8& � �2%"1A� #%�  &� 0#*F
0?$%&)+%&��)?%"$+$%&�/($ &� ;#8&*&� #8&*A� 2"�  &$� �"2 �&)+%&� �&%*28&)�&�
')&8� (2$0?%"&"�

�2$ 0+�/2)&$�� '&'( & &� 	#*�=%� >22� ( &$� �$ '&*&"$+$%� 2"� *22 &�
�# � >22� 2$ *&� �#8#8&*"*? &)�&*� &*� 22'&$'2*"� +//&� 02) &"� ;&) +%� ( A�
";+� �13�� +$ '&*&""&*� ;2$A� 2"�  &*� �"2 +%� +� �2*+'#� &*� .&%&$� ()#8)+%�
�-�"+%;& � >22� �&))+% 2%&� #%� �&))+% 2%�20"&$<*�� �?*"�;(�;#) &*$&�
�/?$/&*� 0#*� 	#)/� '22 &�&0"&*� �)�� ��#%� �5�� �='.?$ &$&� ;2$ )&*� ($ &*�
�( �"6&$&�"&$A� #%� �=$ &*$&� /#..&*� #%�22� +� �2..&� �+ � "+)� �-�� #%�
;2$ )&*�� �2$� ;2*�%6#*"� �&$�"+))+$%� "+)� �-0#%& � �+&*�"& � #.� 2"� �/*+ &�
+$ �  &*+.# A� .&$�  2� &"� +//&� ;2*� 0*(%)&"A� +$ �"+))&*� ;2$A� 2"� �-0#% &$�
022*�&"� �"*&$%"� �+);#) � 0*2� �"+0)2.".2$ &$� #.� 2"� �#*%&� 0#*A� 2"� �#8&$�
#8&*;#) &��� ��&$�$-��$ '&*&"$+$%�/)2%&*�;2$�#8&*A�2"� �-0#% &$� >&*�#$F
)+%� &)"2%&*�+� &$�()#8)+%&��-�"+%;& �� �22� .22� �-0#% &$� "+)� 2)� 0#*�82*&�
�+%�� �2$� �/*+8&*A�2"�  &"�&*�*+%"+%"A�2"� ;2$A� �*#8�"&$�� �#$� #%� �*%2$+�"&$�
�0"&$&$� 0#*� &$� �&))+% 2%� ;2*� 8?*&"� +� �&)�/2'� ;#�� �-�/*+8&*&$A� ;8#*�
 &*� ')&8� �>+))&"� #%�  2$�&"� "+)� �)�� �A� .&$� +//&� ( �/?$/&"� 2$ &"� &$ �
�&�� �$ 8+ &*&� ;2*� �*#8�"&$�� �#$� #%� �*%2$+�"&$� �2..&$� .& � 2$ *&�
*=*&"� ;#�� �>#"&/&*&$� &$� �&))+%20"&$� #%� �>+))&"� #%�  2$�&"� "+)� ( � >22�
�2""&$�� �%� &$ &)+%� ;2*� ;2$� D�-0#% &$E� &$� "*& +&� �2$%� 8?*&"� .& �
&"� �)& � H� ;2$� �+%&*� +//&� ;8+)/&"� HA� ;8#*�  &*� )+%&)& &�� ')&8� �>+))&"�
#%�  2$�&"� "+)� ( � >22� �2""&$A� �&)8�  2$�& &� ;2$� +//&� .& A� ";+� H� �+%&*�
;2$� 0#*/)2*&$ &� H� M &)� &*� +//&� .+"� �?�<$w�� )#8*+%"� ;?8 &*� ;2$A� 2)�
	#)/� +� �2*+'#� &*� .&%&"� *#)+%&� #%� /($� �#%&*� �*#�"(&*$&� .&%&"� )+ "A�
#%�  &"� &*� ;&)"� �6?) &$"A� 2"� .2$� &0"&*� �)�� �5� /2$� 0+$ &� 	#)/� #>>&�� �2�
 &*� +//&� &*� �(//&� 0#*� �-&$A� /2$�  &"� 6# � �/&A� 2)� &$� �#$ &� �$+%&*� �+%�
+$ � #%� ;2$ )&*� )+ &"� +� �+*/&"+ &$A� .&$� �-0#% &$� )#8&*� 0*&."+ +%� 2"�
;#) &� %# "� 46&� '22 &� .& �  &""&� #%� .& � ()#8)+%� � �/?$/$+$%�� �2$

���



�)+>>&*� �22� "$& � &$� � 82*�&)� #%� �22)?%� #.� 2"� >2��&� '& *&� >22� +�
	*&."+ &$M�

�-0#% &$�� 	#*�+/*+$%A�#.� 2"� �2*+'#0#)/&"�&*� �22� *2*&�#%��/+//&)+%&�
�&$$&�/&*A� 82*� �+//&*"� *+%"+%� $#/A� .&$� �&)80=)%&)+%�82*�  &*� �$ "2F
%&)�&*A� #%�  &"� &*� 6#�  &.��  &*� >*?%&*�  &� �>)-�$+$%&*A� �#.� 0#*&)+%%&*J�
";+�  &"� 0)+$/&� #%� 2%"8?* +%&� �#*%<*0)&*"2)� "2)&�� #%� �/*+8&��  &*�
+//&� $#%&"� #.� +�  &� �/"�"-//&*A� �#.� �0"&*"+ &$� �/2)� '-%%&� �+$� �#.�
>22�� �&*� &*� $#%)&� 20�  +��&� �$ "2%&)�&*�

�13�� /)2%&*� �*?�"&*$&�#8&*� "*&� �2*+'#'#*%&*&A� `+))(.� �?8&*A� �2*��
�*#8�.& � #%� �$ &*�� �/#.2%&*J�  &� )&8&*� 2))&� "*&� +� ��"�������-� �� �
� ���������� � .& � (%+0"&� �8+$ &*� +�  &*&�� �(�&�� �2*�� �*#8�.& � &*�
&$  2� &$� �)2%�� 48*+%;& �>&*�#$A� + &"� ;2$� '&/)? &*� �"+))+$%&$� �#.�
�+<& #..&*�� �*?�"&*$&� �#";� #%� ��&*)#&�� ;2*� 0)&*&� �2$%&� "2)"� .& �
�-0#%& � �+&*�)& � #.�  +��&� �&$$&�/&*A� ( &$� 2)�  &"� ;2*� ;6()>&"A� #%�
�*?�"&*$&� "2%&*� �22� �&)8� �00?*&� #%� .&  &)&*�  &.A� 2"�  &� +//&� 8+)�
')+8&� "2%&"� "+)� �)"&*�A� 0#*�  &� ;2*� �/200&"�  &� �8+$ &*A�  &� �2.)&8&*�
.& A� ( � 20�  &*&�� �(�&�� ��  &� �2%&A� ;8#*� 2))&� �/() &� "+)� �)"&*�� .+$ �"�
&)� �2*� �2$%&�#.� �2*&"A� 82*�  &"A�2"� ')+8&�$?%"&"� �)"&*%2$%�  &"� �2..&�
�#.� #00&$")+%� 2"� ')+8&� �"&.>)&"� �#.� � �/( � 20� 8?*�"&� �)2%��� �&�()F
"2"&"� ')&8� +//&� �#.� 8&$"&"A� 2"� �2�"&*$&� +� � .-%;& � 0#*'& *&*�
�+%A� $&6A�  &� %22*� 2$%*&'�8+�� "+)� �?*/�� #%� #8&*0(�&*� �*?�"&*$&� .& �
�/?) �#* � #%� �*(�)&*�� �*?�"&*$&� �&$ &*� �22� &$� �/*+0")+%� �)2%&� "+)�
�-0#% &$� #8&*� `+))(.� �?8&*�� �2$� ;2*� +$ 0($ &"� �+%� +� �2>&))2$P�
%22* &$�#%�.& �%*#8&��* �#%��*(�)&*��=%"�2"� "8+$%&��2>&))2$� `&*)#&��
"+)� 2"� )#8&� 2"� "2%&� ;2.� "+)� �)"&*�A� ( &$� 2"� ;2$� �/+)"&� �+%� 20� .& �
�8+$ &.&$$&�/&"� �2*&$J� ;2$� *2�& &� *($ "� +� �"(&$A� �/2*� �?$ &*�
#%�%+/� "+)�+ �)� ($ &*� � )2 &)�&�20�$#%)&�M�/2..&)+%&� �B>*&��+#$&*!���
+ &"� ;2$� &*/)?*& &A� 2"� ;2$� ;28 &� �-0#% &$� >22� �+$� �+ &�� �2$��
8#) �#..&� 	?* � ;28 &� 2)"&*&*&"� �2>&))2$0*(&$� +� �22� ;#6� �*2 A� 2"�
;($� �"-*"& &� #.� >22� �()8&"� #%� 2'#*"&*& &�� �&� "#� �*?�"&*� 0#*)2$%&*�
$(A� 2)� �-0#% &$� �/2)� �/*+ &� +$ � .# � `+))(.� �?8&*� #%� ;2$�� �2.F
)&8&*�/&�#%� �+/*&� �*?�"&*$&� M/#$%&)+%� 	*& !� +�  &*&�� �(�&�� �&� /*?8&*�
#.%22&$ &� �/*+0")+%"� �82*�#%� �+)�2%$� 20� �-0#% &$A� #%� ;8+�� +//&�  &""&�
�/&*A� $# &��  &� "+)� M2)� �#%&� 8#*� 2))&.22 +%�"&� �#$%&!�

�-0#% &$� 8?* +%&*�  &.� +//&�&"� �82*�� �2>&))2$� `&*)#&�� ;&$8&$ &*�
�+%� �22� "+)� �+�/#>>&$A�  &*� %+8&*� ;2.� �* *&*� "+)� �"*2/�� 2"� +$ /)2%&�
�2%&$� 0#*� �"+0"2.".2$ &$A� &$� �* *&A� �#.� �*?�"&$� �/-$ &*� �+%� 2"�
&0"&*/#..&�� �� �+"� �)2%&�/*+0"� 0#*"?))&*� ;2$�#.� `+))(.� �?8&*�� 8#) F
�#..&� 	?* A� &*�;2*�/#�"&"� �2>&))2$/#$&$�;&$ &���&)'*& A�#%�'&/)2F

��	



%&*� �+%� #8&*A� 2)� �-0#% &$� +//&� 8+)� ;6?)>&�� �2."+ +%� /)2%&*� ;2$� #8&*�
�2*�� �*#8�.& � #%� �$ &*�� �/#.2%&*A� ;8+�� *-%%&�)#�&� �&8$& � &*� �22P�
 2$A� M2)�  &)� &*� %( 0*-%"+%&� 	#)/� &$� �?..&)�&� 2)� D2)&�  &*#.!�� �2$�
8& )?%%&*�&$� �))<�)� 0*2� �#* &%$&$A�  &*� '&8+ $&*A� 2)� �2 2.� `&*)#<��
H� &$� �2%� ;($� 82*� 2)&$&� ;6&..&A� ')&8� 0#*()&.>&"� +� �+$� �"(&� 20�
�$ &*�� �/#.2%&*A�  &*� 82*�  *(//&$� #%� %2)&$�� �($� .22""&� 0)-%"&�
#8&*� #%� '& &� #.� �6?)>� ;#�� �#* &%$&$A� �#.� �22� 0+/� 62%&"� �$ &*��
�/#.2%&*� >22� �#*&$�

�)2%&$� '&8+*/&*A�2"� �)+0"2.".2$ &$� �&)8� /#..&*� "+)� �2*+'#A� /2) &*�
�-$ &*$&� 0#*� �+%� #%� '&02)&*�  &.� 2"� �/+))&� �+%� 20� .& �  &� )=�2%"+%&�
�8+$ 0#)/� #%� 0#*&� <)� #* &$")+%"� �&8$& A�  2�  &� &))&*�� 2))&� 8+)� ')+8&�
"+)"2)"� #%� �"*200&"�

`+))(.� �?8&*� ;#*&*� 8+�  &*&0"&*� +//&� .&*&� #.�� &$"&$� ;2*� ;2$�
0#*'& *&"� �+%� &))&*� &*� 0)-%"&"� 0*2� �-&$�� �&� )#� 2$ *&� )# � ;22$"� #.�
� 82*�)&$� #%� 0#*"�2""&�  &*&�� �&'&$A�  &*� 0#*� �2*�� �*#8�.& �� �& F
/#..&$ &� �P2*� - &*)+%&*&� %*28&*&$ &�  &*8& A� 2"� ;2$� ;28 &� 62%&"�
�+$� �#$&� ( � 20� �(�&"A� �22� ;($� .22""&� �$%&� �+);#) � ;#�� '2*.;6&*"+%&�
�&$$&�/&*�� �$ &*�� �/#.2%&*� �"# � +//&� "+)'2%&� 0#*� �2..&*2"&$A� .&$�
#8&*0(�& &� >22� &$� �22 �"(<�2.)+$%� �2>&))2$&$� >22�  &"� %*#8&�"&��
�&$$&� /)2%& &� 2� >22$-�#8&*� ;2.�� �"+0"2.".2$ &$� )# � �+%� $2"(*)+%F
8+�� +//&� �22 2$� �>+))&� >22� �?�&$J� ;2$� �(�>&$ &*& &� �"*2/�� �2*��
�*#8�.& � H� ;8+�� *&)"<� �28$� 82*� �2(*+"\� �2$�&$� H� 0*2� �&�"+)F
)+$%&$��#.� �+<< #..&*�#%� +$ '&*<))& <�  &*&0"&*� �2%&$� "+)� �2$<&))+&"A�
 &*� �"*2/��%28� �* *&� "+)A� 2)�  &� 0#*.2�"&)+%&� �/() &� "+)"2)&�� #%� �"*200&�A�
�22� M &$� ( +� �2*+'#� +� �82$%� %22&$ &� �%( &)+%;& � /2$� 8#* &� ;?.F
.&"!�� �2$ � #..&*$&��#�<*+<;A� �2*+'#A�#%� �+<%<)�A� �-/='+$%A��/() &�
 #..&� +� �2%&$�� �-0#%& � �+&*�"& A�  &*� +//&� 82*� $?8$"� +� �2$<&))+&"��
�/*+8&)�&A� �)2>� 0#*� 2)� ')+8&� "+)"2)"� 0#*� �.'& �0#*�#..<)�<�� �#..&$�
/#.� 0#*� �$ &*�� �/#.2%&*� "+)� 2"� )- &� >22� 7� �2%&�� �2$ � #%� �*# A�
;8#*&0"&*� ;2$� �/2)� �"22� #00&$")+%"� �/*+0"&A� 0#*� ;2$� /2$� /#..&� "+)�
�)"&*��� �2*�� �*#8�.& � �/2)� '&"2)&� "#� �+%� 2)&*� +� �()/)� "+)� �&%+$$<P�
;(�&)� #%� "#� �+%� 2)&*� "+)� :(�)+)�/2��&$J� ;2$� �/2)� �"*2/�� 0#*&$&� �+%�
.& ��+$� �#$&A�%#*�;2$� +//&� &"A� �/2)� ;2$� 2*'&6 &� +� 	?�"$+$%� +� "#� �2*��
�� �2%�#./#�"$+$%&*� �/2)� '&%%&�  &� "+)"2)"&� '&"2)&� 0+*&� �+%� 2)&*�� �8+$F
 &$� �$&� �2$� 2"+&*A�  &*� ;#) &*� "+)� ;#�� �2*�� �*#8�.& A� �/2)� 0#*8+�&��
�2$ &"�D�#))2$ P	2)�)<*E�� �8+�� ;($� ')+8&*A� �/2)� ;($� �"*200&�� +� �>+$ &F
;(�&"� &"� �2*�� �&$� 2$ &$� �8+$ &� #."2)&�� +//&J� ;($� &*� 0#*.&$")+%�
0#* (0"&"A�+$ &$� �#..&$� 02) &*�� �2*�� �*#8�.& � 8+) &� 2>>&))&*&� �#.F
.&$A� .&$� /($ &� +//&�022� $#%&$� "+)� 2)� 0#*&� �+$� �2%J� ;2$� &*� �22�  *+�"+%

���



$#/� "+)�2"�2$*22'<��)+0"2+$).2$ <$�#.� �+�"2$ ���&)80=)%&)+%�0#*%?8&���
�&"� .2$%)& &�$(� ;&))&*�+//&�>22��$/)2%&*�.# �  &$� .&%&"�/)2%&$ &�

�*?�"�� �199� 2$/)2%&*� ;2$� +� �/2*>&� �* � �-�/*+8&*� �&+.&*� 0#*� ("+ +%"�
�2.)+8� .& � <)� 	*(&$"+..&*�� �-0#%& � �+&*�"& � "2%&*� �-�/*+8&*&$� +�
	#*�82*A� #%� 0#*)2$%&*A� 2"� �2�"#*� `<*)=<�� �/2)� '&8+�&� �+$&� �+%"&)�&*��
�&)� &*A� �+%&*� ;2$A� &$� /&$ "� �2%A� 2"�  &A� �#.� +//&� #0*&*� "+)�"*?//&)+%"�
&))&*� &*� �*?�"&$� "+)� �+)6&A� +//&� 0+$ &�� 8?* +%&� "+)� �( �� �#* A� M�( �
;6?)>&�  &$$&� �*?�"A� #.� 2)� ;2$�� �.%2$%� ')&8� 22'&$'2*&)!�� �&)� /#.�
"+)� �/2*>&� �2..&$�"= � .&))&.� �*?�"� #%� �-�/*+8&*�� �*?�+&$� 208+�"&�
;2.� 0*2� �)"&*'#* &"A� #%� �-�/*+8&*&$� ( �/?) "&� #%� "*(& &� �*?�+&$� +�
�+*/&$�� �%�22� 2$ *&� /)2%& &� #8&*� �*?�"&$A�  &*� 8& � �)"&*'#* &"� ;+$F
 *& &�  &.� +�  &*&�� %( &)+%&� �$ 2%"� 8& � 2)� ;#) &� 	#*;=*� #8&*� �)"&*P�
%?�"&*$&�+�#�� �2*�� �# /&*A� �#.� �2�"#*� `<*)#<�� #%�22� ;2*� /)2%&"� #8&*�
#%� $?%"&"� �)�)&*&$�� �2/*2.&$"&A� *=.$+<*� 20�  &$� �*($ � �-&$A�#%�  &)�
�2..&� &*� $#%)&� �2*� &0"&*� �+)0?) &"� .& � �2*-/.2%<*� �2$+&)� �()#IA�
 &*� ;#) "� �(�� .& � "#� )=�2%"+%&� 	*(&$"+..&*&�� �2$� ')&8�  =."A�*#."&�
0*2�  &� + #."&� �# &*� #%� �)#%� �+%� .& � 	*(&$"+..&*$&� $& � +� � &)%2 <�
+� �#'&$;28$�� ;8#*� �&"0?* +%;& &$� +$ ;&$"& &� ;2. [�

�&"� .2$%)&*� ;&))&*� +//&� >22� �+)0?) &A� ;8#*� �2$ &$� /)2%&*� #8&*�
�+$� 0#* *(/$&� &))&*� )+ &*)+%&� �#$&�#%� /*?8&*� ;&$ &��2)� +� �>+$ &;(�&"A�
;8+�� ;($� +//&� 0#*'& *&*� �+%J� ";+�  &"A�2"� ;($�&*�$?%"&"� �))&*&$�� �2/*2F
.&$"&A� ;2*� +//&� %6#*"� �$ "*-/� >22� ;&$ &[�

�/=$"�  &"� 2"� ')+8&� $?%"&"� �)"&*%2$%� 2)"�22� ')&8� '&"*2%"&"� �#.� &(�
�"#*� �/2.A� .2$%)&*�  &*�  #%� +//&� �/�&.>)&*� >22A� 2"� �2*+'#'#*%&*<�
20� #%� "+)� 0#*�=."&�  &*&�� �)+%"� "+)� 2"� %22� "+)� �)"&*��� �22*� &$� �22.+$P�
 <)�<� 0*2� �*?�+&$� �22� +//&� ;62)>A� ')&8�  &� (%( &)+%&� + #."� #00&$")+%"�
�/*+0"&A�  �� 8�� ��A� 2)�  &� +� ;&)&� �&$+%;& &$�� �22;=*� ')&8� 0#*&;#) "�
 &*&�� �%( &)+%;& �#%� .22""&� )#8&��# �#%��& *+$%�� �&"�82*�$2"(*)+%8+��
&$� �)&.� �#*"A� #%� $22*�  &� >22%?) &$ &� ;&$8&$ "&� �+%� "+)� �*?�"&$� #%�
)#8& &� #>*+%"+%� �# � #%� �& *+$%A� 2$'&02)& &� ;2$�  &*&�� �$�=%$+$%�
%&$$&.� �+�/#>>&$� #.� 	*+"2%&)�&� 0#*� P)������� ���/����� !A� �#.�  &)�
/2) "&��� �&"�/2$�8?*&�$#/�2)�$?8$&�)#��22 2$$&��+)0?) &�� �13��0*+"2%&��
�2*&$� `<�)<$�� #%� /#*"� &0"&*� #%�22� �2�.(�� �+$ �&� 0#*� M�+*/&$��
�+�<+>)+$!A� �#.�  &� 82*� + #."� 0#*� 2)� ;28&� 0#*�#.)� �)"&*%2$%&$�

M�+*/&$�� �+�<+>)+$!� 82*� #%�22� �"*20� 0#*� M�&6&*.22)!J� .&$� +� �*2/F
�+�� ')&8�  &*� /($� *&6�"� �+)"2)&�+� �+)0?) &�20� �<�82$%*&)�&�� �2*$&02 &*&$�
+02) "� "+))+%&� �# &*A� #%� /($ &� ;2$� +//&� '&"2)&A� 0+/� ;2$� 	?$%�&)� +�
�22 ;(�/?) &*&$A� #%� ;8+�� ;2$� 82*� �?*)+%� 0#*;?* &"A� &$� �(*� +� �2'&F
�"#//&$A� �#.� &0"&*� �;*+�"+2$� ��Q�� 	#*#* $+$%� �2*� #>�"+))&"� ( &$0#*

���



2))&� �+*/& =*&� +� �2$ &"� "+)� �0�"*200&)�&� 20�  &� (%( &)+%&�� �&$&*&� 0#Q*�
.2$� .+$ *&� ;22* "� 0*&.�� �22*� �2$ &$� 82*� +� �"2$ � "+)� 2)� '&"2)&�
�# &$A� /($ &� ;2$� �#.� �&%&)� &0"&*� �$�=%$+$%� �)+>>&� 0#*� M�+*/&$��
�+�<+>)+$!A� .&$� �8+$ &$� .22))<� (8?%&*)+%� &0"&*� )G# �)<$� ($ &*/2�"&�
�+%�  &$$&� M22$ <)+%&!� �>+ �*# �� �$� �2$ 2$� �/�?'$&� #8&*%+/� �1,5�
�2*+'#P�2>&))2$&$� �*�+$�� �2""&*J� ;&$ &�� 	#*0#*&*A� �&#*%� 	*& &*+/�
�( "� ')&8� 20� �2.><**&")<$�  #."� "+)� 2"� ?%"&� ;&$ &!��� �($� 82*� +$"&"�
�?*�-$A� "8?*"+.# � .22""&� +� �2*&$&�� �#'� .2$%&$� �2*+).$+)� ;#�"&�
�<6<*.22)�P	#*#* $+$%<$�� '+"*&� 	*(%"&*�

�171� ')&8� M�+*/&$�� �+�<+>)+$!� 20�/200&"� �#.� �"*20� +� �&6<*.22)�P�
�2%<*� #%� &*�"2""&"� .& � �5� �+%� 2)&*� �()/)� &))&*� �� �2%&�� �2$ � #%�
�*# A� #%� ���,� ')&8� �"*200&$� 0#*� �&6&*.2$+� &$ &)+%� ;&)"� #>;?8&"�

�"� 2$ &"� 	#*;#) A�  &*� �"2 +%� /2) "&� �*?�"&*$&� "+)� �/"+8+"&"� #8&*0#*�
�&$+%;& &$�� �#*)>)&))& &� 	22*A� 82*� �*#)#8&)�&$� #%�  &$�� $& 2*8& &�
�/+//&�� �*#)#8&)�&$�� �>*+$ &)�&� �/2)� +$22�/&� �#%&�� ;&)"� "+)'2%&� +�
�& &$�/2'&"�� �#*/&�� �0"&*� �&0#*.2"+#$&$� ')&8�  &$� )-�"� +� �#$� �#.�
&$� /+*/&)+%� �2$ )+$%A�  &*� �/() &� +$ %22�� 0#*� �*?�+&$� #%� 2)"+ � %22�
0#*( � 0#*� �+&)�&$�� �($� � &)&$� 82*� 0*+"2%&"� ;&*0#*� #%� /($ &� $#6&��
.& � M:2#* &"!�� �&"� *2*� �/+/A� 2"�  &� "*#)#8& &� �"*2/�� 0)-""& &� �2..&$A�
#%� 2"�  &� �#*$A� �#.� ')&8� 0# )� 0#*� �+&)�&$A� #%�22� ')&8� '&"*2%"&"� �#.�
?%"&0= "&�� �*?�"&*$&��/() &�6#�>22�&A� 2"�  &� "*#)#8& &� +//&� ;&)"� %)&."&�
2"�%+0"&��+%A�#%�;8#*� &*�82*��&%$�  &*"+)A� .22""&� �*?�"&$� �"2 +%� .+$ &�
 &� %)&.�#..&A� #%� �22� /($ &�  &)� &$  2� "+)�+ �"� &$ &� .& A� 2"�  &$�
&$&��2*"�$?%"& &�2)�%22� .& � "+)� �+&)�&$�� �22� .22""&� �2%&$� +$ '&*&""&��
"+)� �"+0"2.".2$ � #%� �+�/#>A� 0#*� 2"�  &*� /($ &� "*? &�� /*20"+%� #>� .# �
 &$� .# 8+))+%&�� �177� +$ '&*&""&*� �-0#%& � �2%22* � �22)& &�� "+)� �"+0"P�
2.".2$ &$A�2)�  &� "*#)#8& &� 	#)/� �2";+2�� �& &*�&$� #%� �$%&*� �8&$ �F
 2""&*� +� �2*+'#A�  &*� ;2*� )&8&"� �2..&$� �#.� �%"&0#)/� &"� �2*A� +//&�
8+) &� %+0"&� �+%A�  �� 8�� ��� ;($� 8+) &� $#/A�  2� ;($� 82*� 0*(%"�#..&)+%� #%�
($ &*� �2%&$� 0# )&� &)� �2*$A�  &*� ')&8�  #')� �#.� ?%"&0= "A� .&$� �2$ &$�
8+)� +//&A� #%� 2))&� �*?�"&$�� 	#*.2$+$%&*� #%� � 82*�)&*� 82*� 0*(%)&�P�
)#�&�� �2$� ($ �/-) "&� �+%� .& � 2"� ;($� M( 8+�"&� &$� #$ � #%� 2**+%� �>F
0#*�&)!�� �8+$ &$� "+)�"# A�2)� ;($� +//&� ;28 &� #>0#*"� �+%�� �#.� ;($� '(* &A�
.&$� )#8& &� 2)8#*)+%&$� 2)� 0#*'& *&� �+%�� �&$� �2$ &$� �"# � 02�"� 8& �
�+"A� ;2$� 8+) &� +//&� %+0"&�� #%� )&8&� �2..&$� .& � ;&$ &A� ;82 � ;2$� &$ �
�/() &� )+ &�3�� �)+0)2.".2$ &$� ;&$8+�"&� �2%&$� "+)� �+�/#>>&$A� #%� 0#*F
.&$")+%� &*�  &"� �22� )-//& &��  &$$&� 2"� #8&*"2)&� #%� "*(&� �2$ &$� "+)� 2"�
#>0-) &��+$&� 	#*>)+%"&)�&*J� ";+�  &"� 8+) &�6# � 8?*&� &"� 2))� 0#*� 02*)+%"� �*?P

���



�#*8&"� :()&20"&$� ��,��
	#"#� ��� ��� $ � ���"0�$�

	#"#� ��� ��� �+ (��
� �'(�)'*+��* � +� ++2.);#).� �����

��



<< <$�A� #.� .2$� )# � ;2.� �)+>>&A� &0"&*� $+� )+2$� ;28 &� 022&"� �2*$� .& �
�+$� "*#)#8& &�

�8+�� +//&�  &))&� 2)8#*)+%&� �#.&$"� 82*� )+)� �+& &A� /($ &�  &)� $#/�
)-//&�� 2)� 022� &$� �*#)#8&)�&� )(&8&)�� �&"� )-//& &�� 0�� �/��� �119� 0#*� �/#F
.2%&*� �+&)�� �2$�&$� #%� �)�&� �& #*� $")&*� +� �2*+'#A� .&$� �&6&$� 82*�
"*2$%� #%� �$$%�� �&$� %+/� %&$$&.� �#%$&>*?�"A� �+�/#>A� �"+0"2.".2$ � #%�
�2$<&))+� #%� �2..&� �&6� "+)'2%&� )& �2%&"� $0� �2**&"�� 	#*/)2*+$%&*� "+)�
�*?�"&$A�  &$$&�� �*/)?*+$%A� �+�>&$�� �$ �"+))+$%� #�8�J� .&$� ;+$2$ &$�
/8+"� ')&8�  &� "*#)#8& &�  2� #.�+ &*�

�&)8� $22*�  &$� "*#)#8& &� �8+$ &� ;28 &� )2 &"� �+%� '&�82$%*&� 20� &$�
2$ &$� &$ � �+$� "*#)#8& &� #%� 82*� *#.+� 0*2� ;2.A� /($ &� �*#)#8&)�&� /($�
;?8&�� 8& � �#.�� �119� 82*� �/*? &*� �2)"&� :$*%&$�&$A� �2*+'#� +�  &$�
�+"(2"+#$� #%� 0+/� 0*+� �*#<&�� +� �2%&$� .# �  &$� "*#)=�&�� �19E�� ')&8� �*#F
)#8&)�&$� ;&)"� 20�/200&"�� �&$� ;28 &� #%�22� %+8&"� '2$ &� �*?�"&*� #%�
�8*+%;& � �*- &*+&*� $#/�

H� �#.� �&);& � 82*� �2*+'#$+")&*$<� )- +%&� �#*%&*&A� .&$� 2)� ������? �
���"�/� � /($ &� /#..&� #>� +�  &.A� �22� .2$� &)� �/�&.>&)� >22� �2).&F
�=$ 2%� �15��� �$� �#)"<.2%&*�8<$ � 0*2� �2*+'#� 82*� +.# � %?) &$ &�
�&%)&*� ;8&*8&"� )+)� �#) 2"� #%� 0#*"� "+)� �"# ;-�� �#*%&*�/2'&"� +� �2*+'#�
;28 &� 2$�=%"� #.� 2"� 022� ;2.� 0*+A� #%� �&�#)("+#$� ;&*#.� 82*� 20�&$ "�
0*2� �)+0"2.".2$ <$A�  &*� ')#"� +//&� ;28 &� (2$&"� 2"� /($ %=*&�  &$� 0#*�
�2*+'#'#*%<.<�� �0"&*� )2$%� �&$"&"+ � 82*�  &� �22� /#..&"� "+)�  &)� �&�()F
"2"A� 2)� .2$� 0*2� ;=6&*&� �"& &*� 8+) &� �&� %&$$&.� 	+$%*&$&� .& �  &)�
�/&"&� �&"�'*( �� �)+%"� 8+) &� �2*+'#'#*%&*$&� +//&� 0+$ &� �+%� +A� #%�  &�
'&�)(""& &� �2).&�=$ 2%� 2)�  *2%&� "+)� �# '-� #%� '&0*+� �#")<.$%<*P�
�8&$ &$�� �$� �"#*� �/2*&A�  &)�� %22&$ &A�  &)�� *+ &$ &� �2*+'#'#*%<*<�
 *#%�  &$� ;#6;&))+%<� �=$ 2%� +$ � +� �# '-� #%� 0*+& &� .& � �2%"�� .&$�
( &$� �)# �( %- &)�&� �#))<.2%&*<$� ( � 20� �#) 2"<*;8<*8&*$&�� �)#&*�#%�
0#*"&� ;2.� +� �*+(.0� ;6&.� "+)� �2*+'#�� �)+%"� %+/� �&)80=)%&)+%� +//&� (>22P�
"$)"� )+&$A� #%� &0"&*� �"+0)2.).2$ <$�� �* *&*� .22)"&� �2*+'#'#*%&*$&�
+%&$� +� �)(""&"� �*#>�  *2%&� "+)� �# '-� #%� 20)&8&*&� �#))&.2%<*�8<$ &$A�
;8#*�  &� ;28 &� )2%&"� ;2.�� �&*0*2� .22)"&�  &� )+%&)& &�� +� �)(""&"� �*#>�
 *2%&� "+)� �#;#)"� #%� '& &� �)+0)2.".2$ <$� #.� 	#*)2 &)�&�� �2� M�>F
)='&"!� 82*� �/&)� &$� ;=6;&))+%� �2%A� 0+/� ;8&*� <$/<))� 20� �&)"2%&*$&� &$�
�()/"� 0#*� �&))+%'*= &A� .& &$�� �$0=*&*$&� +� �+)%+0"� 0+/� ���� �2%&�� �2$ �
#%� �*# �� �22)< <�� &$ "&�  &)� �>*#*�� �82 � �#))<.2%&*�8&$ &$� 2$%22*A�
 2� ')&8� ;2$� �+*2/�� &0"&*� �0)&8&*+$%&$� +� �# '-� 0*+%+8&"� +� �&$;#) � "+)�
 &$� 2)"� ( �"& "&� �&�#)("+#$�XMA� ;8#*.& � )+)� �8&*0)# � '&8+�"&�A� 2)� �2*+P�
+�+$+))<*$<� /($ &� ;28&� �>2*&"� �+%� 0#*� '2$ &� �)&6)+%;& &$� #%� �/2 &$�

,��



	#*( &$�  &))&� M�>*#*!� +$ "*20�  &*� +�  &$$&� �&*+# &� /($� )#� �2$%&�
�*#)+%;& &*� 20� �"#**&� �.02$%� &))&*� �&"- $+$%�� �&)� &$&� �+)0?) &� 82*�
&"� +//&� )+&))� (')# +%"� M�)2$$ %<((*$%!� .&))&.� �#*%<*82G;$+$%<$�� "#�
�0 &)+$%&*A� �#.� 8+� /#..&*� "+)� �&$&*&A� #%�  &"� 2$ &)� 82*� &"� M�)2%!A�
 &*� ( /?.>& &�� +� �2*+'#� �2 &*� #%� �&8?*"$+$%&*� +� 	&'*(2*� ���9��
	$� �"#**&� �"-*/&� 20� �#).&$�� �#..&*0#)/� 82*� �&$ "� $& � 2"� ;(%%&�
�#..&*� +� �$();&$'#*%� �/#8&�� 	$� �#$ 2%� ')&8�  &� &$+%&� #+$� 2"� )28&�
	&�"� #%�  *#%� +� �)(""&"� �*#>� "+)� �2*+'#�� �&*� 0(%"& &�  &� 0#*�"� �*+%&*P�
"2)&$"&"� +� $#%)&� �&8?*"$+$%&*� #%� ->>& &�  &*&0"&*� �+8� +$& � �-0#)/&"A�
'2$ &� �#*%&*&� #%� �6&$&�"&0#)/�� �&)� ')&8� &$� �"#**&� �2"2)6&A�  &*� #.F
"*&$"� 82*� ( /?.>&"A� +$ &$� �-0#% &$�� 	() .?%"+%�#%� �-&$�� �?%"&*&�
/#.� "+)� �"& &�� M�#).&$�� 02�"&� �"#/!� 82*� ')&8&"� �&6*;&**&� +� �2.>&$�
#%� "*?$%"&� $(� "+)� $"� /8?%&� �+%� #8&$>2$� �& *+0"&$A�#%� �#.� �&**&� #8&*�
�+"(2"+#$&$� $?%"& &�  &� $"� 0#*)2 &� �&8?*"$+$%&*$&A�  2�  &)� ')&8�
�(//&"+ �� �&$� �$$� ')&8� �#*%&*8?'$+$%&$� /2) "� ($ &*� �22;<$A� #%�
�"+))&"�#8&*0#*�  &$$&� �8&*.2%"� +$ 8+)%& &��#+$.<*0#)/<$<�+� 2"� 0#*)2 &�
�"+))+$%&$� 8& � 0*+� #%� (;+$ *&"� �0.2*<;�� �2%&0"&*� /)2%& &� �-0#% &$�
"+)� �"+0)2.".2$ <$� #%� ( 8+*/& &A� 2)� �#).&$�� 	#)/� ')&8� 0#*'( "� � F
%2$%� "+)� �-&$� >22� �2*/& � 2%&$A�#%�2)�  &�>22�2$ *&��2%&�/($� .22")<�
%?�"&� �-&$� +� �#) � >22� 022� �2$ X!�

	$� -$ &"A� .&%&"� +$ '*+$%&$ &A� .&$� #%�22� .&%&"� 02*)+%� 	#$$� 0#*�
�#8#8<*)$& <)�<� 82*� � "�������� � �($ &� .2$� /#..&� ( &$#.� '22 &�
G	#) &*&$� +� �2$ ;#).� #%� �#$�(+("+#$�0#*82)"<*<$� +� �-&$A� 82*� .&%&"�
8($ &"�� 	*&.%2$%�.22 &$� 82*� �"2 +%�  &$� �2..&A� .2$� '*2%"&�  #�
�.(%)& &� �2*&*� +� �2$ � >22� &$� �#$ &%22* A� ;8#*0*2�  &� �$2� �+ � &0"&*�
2$ &$� '*2%)<�� #8&*� �&%$&"� +$ � +� �-&$�� �&$� 	#*�+%"+%;& � �/() &�  &*�
"+)�� �#) &*&$� +� �2$ ;#).� /($ &� .2$� 6#� $#/� 82*&� �+%� 0#*� 8& � 2"� %22�
+� �2$ � &"� ;&)"� 2$ &"� �"& � >22� �-�"&$A� .&$� 8?**&� 82*�  &"� 2"� �)+>>&�
+$ � +� �-&$A� ;8#*� �#$�(."+#$�0#*>2%"&*&$� #%� ;2$�� �&"6&$"&� �"2 +%�
8$*�>22� �"+//&*$&�� �#..&"+ &*�%+/� &)�6#�%2)"A�#%��22� .$$))&��-$ &*&$�
#%� ;2$�� �6?)><+<� 0#*� �&""&$J�  &� #>�$2>_+< <� �2*&*� ')&8� /#$0+�/&*&"�
#%� ;8&*� 20� �.(%)&*$&� + #+$"� 0#*;#) �8+�� /)?//&)+%&� �# &*�� �&*� /($�
&"� �2*� 20�  +��&� �2%&*@

�&$� ���� :()+� �759� 82*� �#) '&"6&$"&$&� /#..&"� ($ &*� �&6*� .& � <)�
�.(%)&*+� #%� +$ 02$ "� �+%� >)( �&)+%� +� :=*%&$� �+&)�&$�� �22* � +� �+))&P�
�)& A� ;8#*�  &� 02$ "� 0)&*&� �#%$&� '&)?��& &� .& � �.(%)&*%# ��� �&*� 82*�
�� G	#$ &*� �2))A� �� G	#$ &� 	+�/A� �� �=$ &� �6?*&A� �2."� ,� 2$ *&� �=$ &*�
#%� 	6&* +$%&*A� ;8+�� �$ ;#) � +//&� $?8$&�A� &$ 8+ &*&�5� �)?$%&*� :&*$A�
�� �2))&� �&%A�e�� �2))&*� �2.>A��� �($ "&*��=*A�7� �-%"&*�#%�&$� )+ &$� �+�"&



.& � �#'2/�>+'&*�� �2*&*$&� "+);#*)&� �2�.(�� �*?..&*� +� �2*+'#A�  &*�
$(� )& � �2'&)� 20�  &*&�� 	#*)+�� #%� 0+/� &$� �)#*� �# &� #8&$� +� �#'#)�1�

�$� #%� 2$ &$� �2$%� 0+/� �#) &*$&� 6# � #%�22� �&) � )+)� 2)� %*+'&� �.(%F
)&*$&� 8& � �&)8&� �2$ %2$%&$� >22� �+*2$ &$�� �&))&� �;&) � #8&*%+/� �22P�
)& &�� �#'.2$ � :#;2$� �&+.&*A�  &*� &$� .#*/� �&>)<.;&*$2)� +� �77��
�.(%)& &� <$� �?$% &� �2*&*� +� �2$ � +� �?*;& &$� 20� �2$ ;#).�� �&)�
 *&6& &� �+%� #.� 3� �())&*� �?**& A� ��� �())&*� �)#�"&*)?**& A� &)� 2$ &)�
�"-//&� �?**& A� �� �(*8� �#�+$&*A� ,� G)#>>&� �(//&*A� ,� �(�+$� �)+/ 22�&*A�
,� �.22� �())&*� "-/� �#'2/A� ,� �(�+$� �/#*&..&A� ,3� �($ � �&'&*A� ,,�
�($ � �))($A� ,3� �($ � �8& �/&*A� ,� �($ � ;8+ � �?'&A� �7� �($ � �+�&$F
%*-$A� �� �($ � �>2$�/%*=$"A�#� �($ � �$%&0?*A� �7� �($ � �#*&$ &*A� ,� �# �
�&))+/&*A� �� �# � �2* &.#..&A� 7� �# � �20*2$A� ,� �# � �(�/2"� .�� .�A�
&$ 8+ &*&� ,3� �)&$� �2.'#*%'2-A� �9� �)&$� %&.&$� �)? &A� ,� � �� �-$<P�
'#*%�2))A� �� �*(%� �?'&A� �� �?//&� �(.)&A� �� �+�"&� �#'2/� >22� �55� �($ �
#%� ,� ;2)8&� �( &*� �22)&)? &*�� �&)� 82*� �/+>>&*� �#*&$� �$ &*�&$� #%�
;2$�� �22 �.2$ � :&>>&A�  &*� >22� :#;2$� �&+.&*�� �$�82*� ;28 &� 0*2%F
"&)� �2*&*$&� ;&*"+)� 0*2� �8+&)� #%� �2.'#*%� #%� ;6()>&"� :#;2$� �&+.&*� .& �
2)� 022�  &.� +� �2$ ���� �&"� ')&8� &$� �(��+$%� )+)� :#;2$� �&+.&*A� �#.� ;2$�
8&)� $?>>&� /($ &� )22)<J� +� �*($ "2/�<*+$%<$� 0*2� �7�,� ;&  &*�  &)� +� 2)�
	2) � #.� ;2$�� 	6<$ #.@� M	$� # &� �22* A� �#.� �2)+%� :#;2$� �&+.&*�

0#*� +'#& &A� '<*&))<�� 2)� �/2)� "+);#*&� �2$�� �& &*�&$� +� 	'&))#0"A� '&�"22P�
&$ &� ( +� ���  #''&)"&� #%� 1� &$/&)"&� 	2%� �(�A� �#. .&*� #%� �+&$� D2/�<*<)�
0#*� ,7� �+%� 2)&*!�� �� �+�"&$� 0#)%<*� '2%&0"&*�  &$� 2$ &$� #8&$0#*� #."2)"&�
(;&) +%&� �.(%)&*�� �22* J� #.�  &$� ;&  &*�  &"A� �#.� "+ )+%&*&� $?8$"@�
�2)+%� �$ &*�� �*&..<*�� # &� �22* A� '&�"22&$ &� 20� ���  #''&)"&� 	2%�

�(�� /2$� +//&� '&'#�A� �#..&*� #%� �"&$� "2/�&*&"� 0#*� ,7� �+%� 2)&*�
H� �0� ���-������ � ;2*�  &)� 0*& &)+%&� �2*+'#� +//&� .2$%&� 2"� #>8+�&��

�-�/*+8&* *2'&"� �1,9� &*� "+ )+%&*&� #."2)"�� �� ;8&*"� 20� �2*<$<� �195� #%�
�17,� 0#*&02) "� &"� �*(//&$�/2'� *2.2�� 	=*�"$?8$"&� �2*�  $&')&� �2P�
*+'#'#*%<*&$� �)2%)&*� ��2/� :&$�&$� +� �)2%�.22)� �-&$�� �2*/8#%"&*�
�$ &*�� �+&)�&$�� ��2/� 0)-%"& &� "+)� �8'&</A� .&$� ')&8� �&$&*&� >22%*&'&"��
�&"� 2$ &)� �*2'� ')&8� 0#*=8&"� 20� �2".2$ &$� 0*2� 	 *&6�)&8� 8& � �2""&"+ &�
>22� �2 &$� +� �2*+'#�� �<%%&� �*2'�.?$ &$&� ')&8� 8& � �$ &**&""&$�

 #.+� 0*2� �+8&"�
�&� 0)&�"&� �"*200&�2%&*A� �*#"#/#))&*$&� ;2*� 2)� #>8+�&A� &*� $2"(*)+%8+��

�-8&*+&*�� �&*� &*� +$%&$� �*($ � "+)� 2)� 0#* -'&� �+%� +�  &.A� #%�  &"� &*� /($�
�"*200&$�� '2*'2*+�/&� �2*2/"&*A�  &*� >22/2) &*� �$"&*&��&�� �2%�"*-%$+$%�
#%� �*?$ <.?*/$+$%� &*�  &� %?$%�&� �"*200<.+ )<*�� �2%�"*-%$+$%&$� '&F
�"# � +A� 2)� �-$ &*&$� ')&8� '($ &"� "+)� &$� �?)� #%� >+�/&"� "+)� �( &$� ;2$%



+� �L2� � � � >22� ;2$�� �-%J�  &*0*2� )G "*-//<)@� �#."� "+)� 2"� .+�"&� �( &$�
n� �"#**&� �2.0($ � 02$ "&�� &$� M�2%!A�  �� 8�� ��� &$� .(*&"� �+))&� .& �
:?*$/*#%&� #%� �R<$/<*� "+)� 2"� '+$ &� 	2$%&$� #%� #0"&� .& � &$� �#  &)P�
0+%(*� +� �#>>&$�� �� �2*+'#� ;2*�  &*� .#>>&� 8?*&"� $#%&$� M�2%!A� 	#*F
'*- &*$&�� 	22"2))+%;< � ;2*� +//&� %6#*"� &"� �22� M0#*$&."!� �>>2*2"�
$# 8&$ +%"J� .2$� /($ &�$#6&�� .& � &$� �#)+ � �?)� &))&*� �"#)>&J�  &$��+ �"�
'&$-""& &� 0+$ &�� $(� +� �)+0"�.(�&&"�� �*?$ &.?*/$+$%&$� )L&�"# � +��
2)� 	#*'*- &*&$� 0+/� �2"� &"� �-8�.?*/&� +� �Q2$ <$� .& � &"� '*?$ &$ &�
:&*$A� #%� �?*/&)� �/() &� 8?*&� �22� %*($ +%"A� 2"�  &"� 2) *+%� 0#*�82$ "��
�2%�"*-%$+$%&$� #%� �*?$ &.?*/$+$%&$� ( 0#*)&�� 20� �# )<$A�  &*� +�  &$�
;&*� �/+) *& &� �&*+# &� &$� �+ � )2$%� '#& &� +� �*2%;28&� ( &$0#*� �-/=F
'+$%G�� #%� ;28 &� ;&)&� �"+0"&"� "+)� �+*/&0&)"�� �&*� /($� &"� �2*� �/�&.>)&*�
>22�  +��&� '2*'2*+�/&� �"*200&�� �$8&$ &)�&� ;&)"� +$ � +� 0#**+%&� �2*;("+P�
 *& &�

���1� ')&8� �-8&$� :2<#'� �&�&*($%�  #."� "+)� 2"� �"*-%&�� "+)� �2%&$� #%�
 &*&0"&*� ;&$�?""&�� +� �#'&$;28$�� �(%";(�� >22� �+8�"+ �� �2$� ')&8�
'&$22 &"� 0#*� �(%";(��"*200&$� &0"&*� 0&.� �2*�� 	#*)#'� #%� ;#) "� �+%� +�
�/+$ &"� +� .2$%&� �2*A� .&$� ��,1� �"62)� '2$� $#%&"� �*?$ &� +� �2$%�'28&�
#%�  =."&�� >22$8� "+)� �2%�)*-%$+$%� �2.)� �*?$ &.?*/$+$%� #%� 	?�"F
$+$%��"*20�� �2$�� �#$&� 2$*22')<� �#$%&$� #.� �&$22 $+$%A� #%� 0)&*&�
�2*+'#'#*%&*<� 2$'&02)& &� �$�=%$+$%&$A� #%� �"2/)&$� �)2>�  2� 0#*� M�2F
%&$!� #%� �-8&�"&.�>)&"PZ�

��,9� ')&8� &$� 2$ &$� �88� /2%�)*#%<"� >22� &$� M$2'&$� �)2 �� ( &$0#*�
�2*+'#!�� 	)&*&� �($ *& &� �&*�#$&*A� M� &)A� �#*%&*� #%� �=$ &*!A� 82*�
�+)�/(&*&� "+)� �=  <)%<*$+$%<$OG�� ����� ')&8� &$� 0#*� �-8&*+� #%� �#8&*+P�
0#*�#%�  #."� 	2$%&� /2%�)*#%<"� +0=)%&� �=6&�"&*&"� #.�� �#)+$$ �>#�"&$�
'&*&""&*� ;&*#.@� M�/2*>*&""&*� �2)�&$� 20� �-/='+$%� ( 0=*"&� �/�&/(F
"+#$&$� .& � .&%&$� �#)+%;& � #%� �//(*2"&��&�� �$� �&)� �+)�/(&*&A� ;8#*F
+')2$ "� $#%)&�  $.&/)? "&� 	*(&$"+..&*&A� #8&*8?*& &� �2$ )+$%&$!O@G��
�)2 &"�� 	#*2*%&)�&� #8&*� �2.&*$&�� �?*8?*&)�&� &*� '#2 &� )- &)+%� #%�
'&*&""+%&"�

� ��������������� 82*� �#*%&*$&��>&*�#$)+%&� �+)+"?*'-* &�8& �
�+ &$�20� &�=/#$#.+�/&� � &)�&*�+� �$ /8$*)<*+$%�>&$%<�#%��*+%�F

�/2"A� .&$�  &$� 82*� +//&� $?*� �22� +) &� �&)�� �&)� /($ &�#%�$2� �?'$+$%&$�
#0"&� 8+*/&� "*-//&$ &A� .&$�  &*� &*� >22�  &$� 2$ &$� �+ &� +//&� 022� �/�F
&.>)&*� >22A� 2"� �#*%&*$&� %+/� #>� +� �6&$&�"&$� .& �&$� �8&*�#%� �$"&*&��&A�
 &*� 82*� � "*-/� 0#*� &$� 8+�� �*&�0=)&)�&�� �#*%&*8?'$+$%&$� +�  &$�� ( P

���



8+ & &� #%� 02�"&� 	#*.� 82*� 	*& &*+/� � �G�� �?*/�� .&$� ��&$%&� 0#*+$ &$
82*�  &*� �&)8� +�  &� �.22� �-&*� %6#*)� �+))#'� )+)� 2"� �"+))&� &)� ��&*$� >22
�&$&$&� �#.� 	#*"�?""&)�&� $0� %2.)&� �+ &*�� 8�&'$& &� #%� .#$�"*& &
�#*%&*�/2'�� �195� *&�#)8&*& &� �"+0�D2.".2$ &$A� 2"� �#*%&*$&� +� �2*+'#

x
>22� M'&)&6)+%&� �+ &*�20� �2*<)� �/() &� �)22� ($ &*� �&82X*!� #%� &/�&*<&*&A�
�22�  &� M( +� �= �02) A� #.� $#%&"� 06&$ ")+%"� .2$"+<� >22/#..&!A� /($ &�
%#*<��# �"2$ � )+)� �2$ &"�� 	#*�82*�� �#%&$� 02�"� �* $+$%� 82*� 22'<$'2*)�
+//&� "*(00&"J� ";+� �#'.2$ � �+&)�� �#0"A�  &*� 82*� ( $?8$"� "+)� �;&0A�
( '2 � �+%� �2*<"� &0"&*�  &$� �$�"*(/�A�  &*� 82*� �"+))&"� ;2.� +� � �+%"A�
�2$)< <�� 2"� 2))&� ( &$� 	#*�/&)A� �22� 8+ "�  &�� 82*� "6&$)+%&� #%�  (&)+%&A�
0+/� �* *&� "+)� 2"�  &)"2%&� +� �/�&*<+"��� �2$� .&$&*A� 2"� #%�22� M�$'.�<$ �
<%�2$ *&� �/+//&)+%&� 	#)/!� )M#*� .# &� �#.� 	*+�/-""&*� 8& � �#.>2%$+&"J�
";+� ;8+��  &� *&$"� 0*+)2%&�A� 8+) &� +$%&$� 20�  &)� =8*+%&� �#*%&*�/2'� .# &A�
;82 � ;2$� 2))&*& &� ;28 &� '*2%"� +� �*02*+$%X��� �.".2$ &$�� �#>+'#%<*�
0#*� +��&� �2*�&*�+//&� '&82*&"A� �22�  &*� �28$&�� �>)-�$+$%&*� #.� �$�"*(/F
�&$�� �$ ;#) �� �1��� ( .&8$)<�� �)&� �2X�#<� )+)� �#*%&+�/2>"26$A� #%� �2.F
"+ +%� 0+/� �#*%&*$&� �22)?%� #.� 2"� .# &� )+)� 48&)�&*$&PQPX�� ��5,� ')&8�
�?'$+$%&$� *&#*%2$+�&*&"� #%�  &)"� +� ��"&� #%� , &$� �0 &)+$%�� ��"&� �/() &�
�#.� ;+ "+)� '&�"22� 20� 2))&A�  &*� ;28 &� )#�"� �#*%&*�/2'�� , &$� �/() &�
'&�"22�20��2%)&6&*&� #%�2$ *&� �$ 822$<*&� ($ &*� 95� �2*�� �&$$&� �&)+$%�
/($ &� #%�22� ( /#..2$ &*&�� "+)� �#)+"+"6&$&�"&� 8& � �2*/& &*� #%� )+%F

$&$ &� �&6)+%;& &*� �2.)� �0�>?**+$%&*� 8& � �) &'*2$ �� ��"&� �0 &)+$%�
;28 &� �+$� 	2$&� #%� ��� �&8?*&*A� ;8#*+.# � �2*+'#� , &$� +//&� ;28 &�

$#%&$� 20� �&)&$&�� �&""&� 	#*;#) � %28� �$)& $+$%� "+)� &"� M�-""&*+!A�  &*�
;28 &� �+)� � �>*+$%� +� �*&�0=)&)�&� #%� �#*>�P�)#));& �

�&$� ��� �(%(�"� ��59� 82*� '&%%&� �#*>�� )+)� 48&)�&� #%� �2*2 &� >22� �/F
�&*<&*>)2 �&$� 8& � �#**&;28<�� �$ &*� � .2*<;&$� %+/� ��"&� +� �>+ �&$�
.& � �&8?*&*� #%� 	2$&� #%� 0*&.8+�)&� 0#*�+� �+$&� 48&)�&*A� ;8#*&0"&*�
�&8?*&*� #%� 	2$&� #8<*)# <�� , &$�� �2� �$ .2*<;&$�  &*&0"&*� �/() &�
0+$ &� �"& A� %28� =8&*�"/#..2$ &*&$ &� �* *&� )+)A� 2)� , &$A�  &*�

;28 &� 	2$&$� #%� �&8?*&*$&A� �/() &� %22� +� �>+ �&$� .& �  +��&� +$ "+)�
�0.=$�"*+$%&$� >22� �#*8&"�� �&""&� %+/� ��"&�� c�8*&� 0#*� $?*�� �&� 0#*)2$%"&�
2"� 022� 	2$&$� #%� �&8?*&*$&� ( )&8&*& &A� &$/&)"&� %+/� �22� 8+ "A� 2)�  &�
�#%"<� 2"� "2%&�  &*&�� �&8?*� .& � �2%"A� #%�  2� &$� �#*%&*#00+<&*� 20� , &$�
)2% &� �+%� +.&))&.A� ')&8� ;2$� %*&'&"� +� �*-�"&"� #%� �/(''&"� 8?/�� ��"&�
$?%"& &�  &*&0"&*� 2"� .2*<;&*&A� ;8+�� +//&�  &� 0+/� 	2$&$� #%� �&8?*&*$&��
�&� *#""& &� �+%� �2..&$� &%� #>0#* *& &� &$� 20�  &*&�� �00+<&*&*� "+)� 2)�
)2%&� �#..2$ #&$� ($ &*� 	#*�#%� >22� .& � �2%"� 2)� �?""&� �+%� +� �&F
�+  &)�&�20� 	2$&$�#%��&8?*&*$&�� �2� ;2$� $?%"& &A� &*/)?*& &�  &� ($ &*

���



�$2'� #%� �/*+%A� 2)� ;2$� +//&� 82*� 8?* +%� "+)� 2)� 8?*&�  &*&�� �0++<<<*�� ��
�>*& "&� 	)#//&�  *&8� )�)<�  &*&0"&*� "+)� �-&$A� #%� 8& � , <$�� �0.#$�)*+$%�
>22� �#*8&"� %+/� 2 �/+))+%&� 20� ��"&� #8&*� "+)� �22$ %*+'<)+%;< <*�� )E2� &$�
�00+<&*� �)#%�  &.� .& �  &$� 0)2 &� �)+$%&A� "#%�  &� �2')&$� 0*2� ;2.� #%�
;#6& <�  &$� �2..&$�� �&�()"2"&"� 20�  &)"&� �-""&*+� ')&8�&$� �?//&� 	#*;#*�
8& �  &$� '#*%&*)+%&� �*+%�*&"A� ;8#*� &$� �&)� 20�  &� +8*+%�"&� �(.()"2$"&*�
')&8� "+)"2)"A� #%� )2$%&� �+ $&20;=*+$%&*� 0#*&"2%&"�� �$ &$� �#.�20�+%&)�&$�
( "2)"&� ��)&�� $8&*�"&� �00+<&*A� 2"�  &*� 2) *+%� ;28 &� 8?*&"� �*($ � "+)�
2"� /)2%&� #8&*� 	#*�=..&)�&*� +� �0 &)+$%&$A� 2"� �2$ �/2'&"� 2)"+ � ;28 &�
8+�"� .&%&$� 	)+ � #%� �8&*� ($ &*� 48&)�&*$&� #%� 8?*&"� )#*<8+))+%<� #%�
0=6&)+%&A� �22�  &� 0#*"6&$"&�  &$� '& �"&� �#��� �&� 2$/)2%& &� �)2>�  &*0#*�
.& � �()/)&*� 0*2� 95� "+)� 9� �+%� 2)&*PXA� &$� .&%&"� .+) � �"*20� 0#*� �-""&*+A�
.&$�  #%� ;=6�"� 0=)&)+%� 0#*�  &� .+$ *&� '&.+ )& &� ')2$ "�  &.�� �$ &"�
�*+%&$� ��51� .22""&� �#*%&*8?'$+$%&$� 20)&8&*&� �+$&� ��� �&8?*&*A�  &*�
"+);=*"&� �"2"&$A� �-&$� �/200& &� �*�"2"$+$%� 8& � 2"� )22$&� �37� �+%�F
 2)&*� "+)� �$�/200&)�&� 20� �5� $-&� �&8?*&*�� �2..&� �2*� 0#*&"#%&�� &$�
>2"*+#"+�/� �$ �2.)+$%� 20� 	&$%&� #%� �22;<$� "+)� �"2)&$A�  &$� +$ '*2%"&�
+� �2*+'#� <)� ;2)8"� �($ *& &� �+%� 2)&*� �2."� &$� �&)� �22;<$� #%� ��
�<�"<,#�

����� ')&8�  &*� +0=)%&� �-&$�� �8+�� +$ &$0#*� , &$� �0 &)+$%&$� #>*&""&"�
&"� M�)+$/<*/#*>�� >22� �,� �2$ A�  &*� ;28 &� ')22� �*=6&� .& � *= &� �>F
�)2%A� #%� )2$%&� ;8+ &� �(/�&*J�  &� "#%� �+%� �?* &)&�� %# "� ( !�� ��,�� ')&8�
�#*>�&"� .#$�"*&"� 0#*� �"+0"2.".2$ &$A�  &*� ( "2)"&� �+$� �+)0*& �;& �
'22 &� .& � �#) $+$%� #%� �2$=8*&*�� �2%&$� �)( & &� .& � �"#*� 	&�"� >22�
�22 ;(�&"A� ;8#*�  &*� ($ &*� �2$#$"#* &$� 82*� �>+�$+$%A� �/22)&*A�
�*2$�>2*&$"� #%� �2)� ;&)&� �2""&$OO�� ��,�� ')&8� , &$� �0 &)+$%� #>)=�"A� #%�
&$� �&)� 20�  &$�� 	#)/� #*%2$+�&*&"� �#.� �#)+)+/#*>��� ��3�� 02�"�)#%� �."F
.2$ &$� >22� 	#*&�>=*%�&)A� 2)� �00+<&*&*$&� 8& � �#*%&*/#*>�&)� �/() &�
;28&�  &$� �2..&� 0+$&� �$+0#*.� �#.� �00+<&*&*$&� 8& � �#'&$;28$��
�#*%&*8?'$+$%OOA� #%�  &*.& � 82*� �2*+'#� �#*%&*8?'$+$%� $22<)� "+)�
�*&$�� �#>�� ��9�� ')&8�  &)� #. 2$$&"� "+)� &"� �*2$ P� #%� �#)+"+/#*>�J�
.&$� �00+<<*�"+")<*$<� '&;#) "�  &� H� �+%� �&)8� "+)� .&%&$� �)? &�

2 � � ��� ��� ��� 82*� �&)8� +�  &$$&� )+))&� �8� >*?%&"� 20��+ &$�� �"?*/&�
�)2��& &)+$%�#%�8+ "�  *&8$&� �$#''&*+�� �.;& �.?$ &$&�/& & &�

�+%� +� &$�#.� 	#*$&.;& A�  &*&�� �"=*�"&� 	#*$=6&)�&� 82*� 2"� /*?8&� #%� 022�
 &$$&� 	#*$&.;& � .2$+0&�"&*&"� #%� *&�>&/"&*&"�� �+/�  &"� +� �22� �&$F
�&&$ &� )+ "� "*&8&$"� &))&*� .# 8+))+%"� 0#*� &$� &))&*� 2$ &$� M%&.&$!� �#*F
%&*A� 82*� �&%&*+$%&$� 8+))+%� "+)� %&$$&.� &$� �&�#)("+#$� 2"� +$ >*&$"&

��	



�#*%&*�/2'&"�  &$� *&""&� �*'= +%;& �� �&)8� $22*�  &"� 82*� 48*+%;& �F

>&*�#$&*$&�� �2.&*A�  &*� '&/)2%& &� �+%� #8&*�  &*&�� '#*%&*)+%&� �#$�F

0?))&*�� �2$%&)� >22� �&$�-$"2%&$A� 82*� �&%&*+$%&$� 8+))+%� "+)� 2"� +)&�  &$�

�22*& <� 	#*$&.;& � "+)� �$ �?"$+$%�� �&"&%$&$ &� +� �22� �&$�&&$ &� &*�

&$� �00?*&� +� �-'#*%A�  &*� #%�22� /#.� "+)� 2"� '&*#*<� �#))2$ P	2)�"&*��

�&� '& *&�"+))& &� �#*%&* 2.&*� +� �-'#*%� ;28 &� �1�e�� 0($ &"� >22�� 2)�

 &� 8& � �( � +//&� �/-) "&� ;8&*/&$� �#�".&�"&*&$�� &))&*� �22 .?$ <$<��
�(�"*(&*� $#%&$� �*'= +%;& A� &0"&*�#. �  +��&� �2.&*�� �J&$ � 82*� ( P�

%22<"� 20�  &)� �2..&� �#*%&*�/2'� �#.� �-&$�� 2$ *&� �='.?$ �� 	=)%&F

)+%� ;+)�"&�  &� +//&� >22�  &.� >22� �2 &$� &))&*� *&6�"&� �+%A� $22*� �2.&*$&�

�82$�& &� +$ � +� �+*/&$�� �22�G/)2%& &� �#�".&�"&*� #%� �22 .2. � >22�

 &*&�� �22*& &� �(�"*(&*�� �&%$&A� #%� �&�()"2"&"� ')&8� &"� /%)�� �&�/*+>"�

.& � 0=)%&$ &� �&02)+$%� "+)� 2))&� �$ '-%%&*&� +� 	 -$ �� � "+0"� D &*($ &*�

�#))2$ P	2)�"<*E@� �#*%&*$&�� �(�"*(&*� �/2)� �#. .<)+%&$� ;+)�&� �228<)�

 &� %&6�")+%&�� �#.�  &*&�� 48*+%;& �� #%� /%)�� �&"6&$"&�� � (�"*(&*� +� �2$%�

#%� �? &,5�
�2$� .22� ;28&�  &$$&� /%)�� �&02)+$%� �#.� �2%%*($ � 0#*� 2)� 0#*�)22�

#%� '& =..&�  &$� �#8&$;& A� �. '< �. �?$ <$<� >*+82"� �#.� #00+<+&)"�
'2*� "+)� �/(&�� �&)� &*�  &*0#*� %2$�/&� +� �+$� �* &$A� $22*� �< +<(�� �2).�

#%� �2$ � #..&*� �#�&*+</� +� &$� �/2")</)2%&� "+)� �"+0)2. ). 2$ <$� >22P�

*22'&*� �+%A� 2)�  &� M&*� /%)�� �. '& �.?$ � #%� +$%&$)($ &� �?*"�;(�F
;#) &*&A� �/+>>&*&A� �# /&*&� #%� �/#.2%&*&!A� #%� 2)�  &� .22� /*?8&A� 2"�

 &*� �2 "&�� �/*2$/&*� 0#*�  &$� �*+�"+%;& A�  +��&� 	#)/ � ( 8+�&*� +�  &*&��
	%&$�/2'� 20� �2/�&*'#*%&*&,5�� �$ &*� �2. .&� �&)-�$+$%� .22�  &"� �&�A�

$22*� �#�&*+</� 8& � &$� 2$ &$� �&6)+%;& � +$ )& &*� &$� �/*+8&)�&� "+)� �."F
.2$ &$� .& � 0=)%&$ &� ;#8$&� �)2%&�(/@� M�"� &$� ?*)+%� �2$ � /2$� 8!?*&�
+) &� '<�)< )� 8& � 2)� �&� �+%� 20� �+$� �/?;$&� ;&$8+�"� >22� <)� (��&)"� �)& �

�+$� �&8&"+ � 2)� ;&$'*+$%&A� ;8#*� �/+/� #%� �* &$A� �&)2$�"?$ +%;& � #%�
%# � �.%2$%� &*� ;2*"2 � (/&$ "&� �+$%A� "*#*� 6&%� 8+��&)+%A� 2)� �&*&��
�/<&))&$�<� '</*?0)<*!�+�

�&)80=)%&)+%� 02) "�  &"� �22� ;#60#*$<. .&� �&**&*� �#.� �#�&*+</� �8?*"�
2)� ($ &*#* $&� �+%�  &$� 0#*� �-&$� %?) &$ &� �#8� #%� �* &$�� �19�� /)2P�

G�%& &� 	#*.2$ &$� 0#*� �-&$�� M7� �?$ !� #8&*�  &$� �0#*�/2..&";& A�
�#�&*+</� ;28 &� ( 8+�"� .# � �) �)& �.?$ <$<�� �& � &"� 20�  &*&��
�0"&*�-$� 02$ "�  &� �#�<*+</�� �=//&$�/#*�"&$� .&%&"� (*&$� #%� 8+) &�
0#*&"2%&�  &$� >22'( )&� � >2$"$+$%A� .&$�  &))&� .# �2""&� �#�&*+</� �+%�
#%� �>(*%"&�  &.� ;22$)+%)A� #.�  &� +//&� /($ &� �&$ &� �#0"� D	#*.2$ &$
0#*� M�-&$�� 7� �?$ !E� ;&$� #%� *&$�&� �/#*�"&$&$�� �&"� 82*� &$� "#>.22))
�0#*�/2..&";& A� &0"&*�#.� �/#*�"&$�0&6$+$%� 82*�<)� M(?*)+%"!� �*'&6 &A

���



�2/;(�� #%� �#) � +� �"�+.);#).�
))#*� .2%2�+$&*&�� �#*$A� �(%(�"� ���G01�

�#)#� � 6% $ +� i M +"/ �

, ��%'� '�� � &"�-�**%-*.�
�<"#� � �� � �� +0"I$�



�"*$� +$%&$� ?*)+%� �2$ � /($ &� '&�/?0"+%&� �+%� .& � ( &$� 2)� %)+ &� ( �
20�  <� M?*)+%&!� �#*%&*&�� �*& ��� �) �)< �.?$ <$&�� 	#*.2$ � �82*& &A�
2)�  &)� )# � �#0"� �/+ "&"� #.A� #%� �#�&*+</� 0+/� �2..&� �82*A�  2� )+2$�
0#*&�)#%� 	#*.2$ &$� 2"� %#*&�  &"�� �) �"& �.?$ &$&� /)2%& &� "+)�
�"+0"2$+)$+2$ &$� #%� /*?8& &� �#�&*+</� + #."� &$� /)�?//&)+%� �()/"�
0#*�  +��&� %*#8&� 	#*$?*.&)�&*A�  2�  &� &))&*�� 8+) &� $?%"&� 2)� 0#*"�?""&�
�#.� �) �)< �+.&$ �,�� �&*� 0#*&)+%%&*� +$%&$� �>)-�$+$%&*� #.� �2%&$��
� %2$%J� .&$�  &)� &*� "8+8)�#."A� #.� �#�&*+</� )+2*� 022<"� $#%&$� �()/"A�
 2�  &))&� #%�22� 8+) &� 8?*&� <)� �/22*� +� )+2$�� �$�&&)�&� #8&*0#*�  &)� �#*F
%&*>2/A� ;2$� 0#*2%"& &�� H� �&"� "#%� 0#*#8*+%"� &$� "*2%+�/� )+$ &� .& �
 &$� ;#60#.<..<� �#�&*+</J� ";+� ;2$A� ;2$�� �#$&� #%� �2""&*�  *(/$& &�
+� �)#�)<*�=<$�� �&"� &$&�"&A� .2$� 022*� 2"� 8+ &� #.�  &$$&� #>�+%"�8?/P�
/&$ &� �)-//&� &*� 0=)%&$ &� )2/#$+�/&� �&  &)&)�&� +� �+*/&'#%&$@� �&$�
�9�� �&<&.'&*� �197� ')&8� '&%*28&$� :(�"+"�*2$ �� �2$ � #..&*� �#�&F
*+</� �2."� 	*(&� #%� �2""&*A� �#.�  &$� ���� �#8&.'&*�  *(/$& &� >22� �#&$�
�"*2/�� ( &$0#*�  &*&�� �28&���

�#�&*+</�� 	*&."#$+$%� &*� ;&*� /($� $?8$"� �#.� �/�&.>&)A�  &"� &*�
.()+%"A� 2"� ;2$� ;2*� 8?*&"� %*#8&*&� &$ �  <� 0)&�"&� H�  <� +$ /82*"&*& &�
�00+<&*&*�  #%� ($ "2%$<� H� .&$� 2"� ;2$�� �-$� >22�  &"� M%&.&$&!� �#*F
%&*�/2'� 0() "� ( �  &))&�� 20�  &� #8*+%&� �.;< �.J<$ �� &*�  &*� +$%&$�
�8+8E� #.�� �.'< ��"2'<$� +� �8&$� '&�"# � �#.� �&%&)� 20� �2$ � #..&F
*&$A� �2$ �)+$%��/*+8<*<$A� �."�0#*82)"&*&$A� �80#% &$A� �-�/*+8&*&$� #%�
�*?�"&*$&A� ;8#*"+)� ($ &*"+ &$� /#.� &$� �#$�($+"+#$�0#*82)"<*�� �$ &$F
0#*�  +��&� �.'< �.?$ �� �*& �� 82*�  &*� +%&$� �)+/& 2$$&)�&� &0"&*�
�2$%� #%� 	#*.(&A� .&$� 82*�  &� &$ � 2) *+%� �22� 02""+%&�� �&)80=)&)�&$�
#8&*0#*� �#*%&*�/2'&"� 82*�  #%� ( &$� �/22*A� #%�  &"� 82*� /($� .& � &$�
	=)&)�&� 20� $& )2 &$ &� �&$)+%;& � 2"�  <� '&/8&..& &� �+%� "+)� 2"� 8?*&�
�?�"&*� ;#�� &$� &))&*� 2$ &$� *&)2"+8� 8&)�"22&$ &� �#'.2$ �

�$ &$0#*� �#*%&*�/2'&"� 82*� �)2��& &)+$%&$� +//&� .+$ *&� �/2*>��
48&*�"� �"# � �#'.?$ <$<A�  &*&0"&*� /#.�  &� >*+8+)+%&*& &� &*;8&*8�F
 *+8&$ &A� �22� �22$ 8?*/�.<�)*&$<A�  &*&0"&*� �8&$ &$&A� ($ &*�  &.�
�2%)&6&*$&� #%� $& &*�"� +� �-'&"� ( &$0#*� &";8&*"� �&%*&'� #.� �%"&)�&�
)22�  &� 02""+%&A�  &*� .22)"<� "+%%&� &))&*� �()"&� �+%� %&$$&.� �+8&"�� �$ &$0#*�
�='.?$ &$&� #%� �22$ 8?*/<.<�� �*& �� 82*�  &*� +%&$� �*2 &*� &0"&*�
	#*.(&� #%� �$�&&)�&�

�&)"� "+)� &$� �+ &� �"# � =����� �, �  &� 82*� >*+�%+8&"� &$� �?*)+%� 	#*.� 0=*�
	#*2%"A� .&$�  &*&�� �2)� +� �2*+'#� 82*� 2)"+ � *+$%&A� &"� �2*� �#'.2$ �P�
#%� �22$ 8?*/&*P	2.+)+&*� $(� #%�  2A�  &"� 82*� 2)"�� �&"+$%&)�&$� 0#*��
2)� &$� :# &� /($ &� 022� �#8� 2"� $& �?""&� �+%A� 82*A� 2)� ;2$� /#')&� �(�

���



&))&*� DV22* � +� �-&$� #%� )#�)&� �#*%&*�/2'�� �22� 8+ "� 6&%� /2$� �&A� ')&8�
 &$� 0#*�)&� �+))2 &)�&� "+)� �#�?""&)�&� +� �2*+'#� %+8&)� �11��� �&*� 82*� +�
2)� 	2) � +$%&$� :# &*� +� �2*+'#� �1P�3A�  2� &$� �2/�/#8P:# <� 0+/� �0�)2%�
>22� �+$� �$�=%$+$%� #.� 2)� 0)-""&� "+)� �2*+'#�� �+))2 &)�&$� �11�� ')&8�
%+8&"� "+)� :# &$� �)+2�� �&$ &)A�  &*� ;28 &� '#&"� 8& �  &$� >#)�/&� �*?$�&A�
.&$� 82*� 0)-%"&"� ($ &*� &$� := &0#*0=)%&)�&A� )#8*+%"� 82*� &"� :# &'#*%&*P�
�/$;� +//&� '+))+%"A� +� �&%)&$� ,5� 2� ,9� �+%� 2)&*!�

;�0������ � 82*� �#.� �&%&)� 0)+$/&� #%� �"# � �+%� %# "� .& � �$ '-%%&*$&J�
 &� 022� �$ "2%&)�&*� '&/*?0"&*� /($� �&%)&$�� ��  &"� 0#*&%22&$ &� &*�  &$�
.&%&"� /)2%&$ &� �2�"#*� `&*)#<�� #."2)"A� #%� 8& � �+ &$� 20� ;2.�
&*�  &*� /($� �*($ � "+)� 2"� $?8$&� �2>&))2$� �-$%'8<� �#.� &$� .&%&"�
�"*+ +%� #%� "*?""&/?*� �&**&�� �2$� /#.� "+)� �2) &"� �197� &0"&*� �2>&))2$�
�#$$-A�  &*� 82*� 0#*�8($ &"� +� ;2)8"� �+$ �0#*8+**&"� �+)�"2$ � #%� ')&F
8&"� '#*"&�� �8$%/-&� )22� �"2 +%� +� �"*+ � .& � �#*%&*�/2'&"A� �$2*"� #.�
�#$$&$�� �$2*"� #.� �/2""&*$&� #%� :#* &*$&�� �& � �+ &$� ;&*20� ;28 &�
;2$� 2 �/+))+%&� >*+82"&� �*#<&��&*�� �� �+ �+%;& � #8&*02) "� ;2$� 0�� �/���
�+ �&)� �$& /&*�� M.& � �(%� #%� �)2%!� #%� ( �/?) "&� ;&$ &� 0#*� �-8�
.�� .�� �($� 0+/� 0*+� �*#<&�A� #%� 8& � �2$ �"+$%� #.� 20�,��� :()+� �11�� ')&8�
�2>&))2$&$� + #.)� 3� �+%� 2)&*� �()/"� "+)� :(�"+"�/2��&$� #%� 3� �+%� 2)&*�
"+)� �2*+'#� 02""+%&�� �-$%'8&� )22� #%�22� +� �*#<&�� .& � �."�0#*82)"&*�
i&();&$A�  &*� #.� .()+%"� 82*� &$ $(� .&*&� /#)&*+�/� &$ � �2>&))2$&$��
�2� �2%&$� +//&� �/*& � 0*&.A� �#.� �."�0#*82)"&*&$� =$�/& &�  &"A� �&$ "&�
;2$�&$� �$�#%$+$%� "+)� �#$%&$A�#%� 2�  &$$&�;&))&*�+//&�%28� &)�=$�/& &�
�&�()"2"A� �&$ "&� ;2$� �2$�/&� �2$<&))+� &$� �/*+8&)�&A� ;8#*+� ;2$� +$�+F
$(&*& &A� 2)� �#))&%+&"� ;28 &� #>�$2>>&"� #%� �/6()"� �$�=%$+$%&$� "+)�
�#$%&$A� 2"� �-$%'8<� $#/� ;28 &� 0#*.22&$ &� �&$$&*� +� �#))&%+&"� #%� 2)�
+//&�2))&�  &))&�� �& )&..&*� 82*� �2$ � 0#*�  &)� �.'& &A�  &�;28 &� 022<"�
'&"*#&"�� �&)� 82*� "22'&)+%� �2$ �� �&*$+$%�� �#))&%+&"� *&2%&*& &� =6&F
')+//&)+%�#%�%28��)+0"2.).2$ &$� �* *&�D+)� 2)� ;#) &��/*+0")+%�#%�8+ $&P�
02�"� 	#*;#*�#8&*��."�0#*82)"&*&$�#%�20/*?8&�;2.� �&8+�&*�0=*��&�/-) F
$+$%&*$&�� i&(";&$� 02) "� ;(*"+%"� )+%&� �22� )2$%"� $& � ($ &*� �#*.2)&$A�
�#.� ;2$� 0#*� ;28 &� 8?*&"� #>>&� #8&*�  &$A� '2 � -$/&)+%� #.� 	#*)2 &)�&�
#%� ($ �/-) "&� �+%� .& A� 2"� ;2$�� �*&8� 82*� M�/*&8&"� 20��/*='&)+%;& � #%�
�8&*+)&)�&!�� �2.*&"� "+)%28� ;2.� �22� .& � &$� 	#*.2$+$%� #.� +//&�
0*&."+ +%� 2)� 02*&� .& � ��2$ ;& �#�� �-$%'-&� 82*� &$� *&"� 8<)�)22<$ <�
�2$ A� #%�  &"� /($ &� $#/� %#*&�� $= +%"A�  2� �.'& &*$&� 82*� 2)"� 2$ &"�
&$ � 0& &�� �&� 0)&�"&� �*?�"&*� )&8& &� +� 	2""+% #.� .& � &$� �"#*� �=*$&F
0)#/J� 82*�  &$$&� &$  2� "+)�"*?//&)+%� �"#*A� /($ &�  &*� #0"&� 02) &� $#%)&�
/#$%&)+%&� �*(..&*� 20� "+)�  &.�� �1��� 0+/� 0�� �/��� �#%$&>*?�"� �"2($+$%

���



'&8+)%&"� �6� �+%� 2)&*� $2*)+%� 0#*� ;8&*"� 20� ;2$�� �,� �#*$A�  &*� 82*� "+$ &"�
��� �2*!y�

�2*� �8&$� 02""+%� >22� 6#* +�/� �# ��� ')&8�  &*� "+)� �&$%?) � +//&� �>2*&"�
>22� �( �� �* �� �&*� 82*� �$& +/&$� "*&� �2$%&� ;8&*� �#$ 2%� #%� �)"&*F
%2$%� .& � �*? +/&$� ;8&*� 	*& 2%�� �&)� �+ �"&� 82*� .&*&A� &$ � �-&$��
	*#.;& � /($ &� >*?�"&*&A� #%� �#%$&>*?�"&$� 2$�#%"&�  &*0#*� �1�,� #.�
2"� �)+>>&� .& � 2"� ;#) &� �)"&*%2$%� #%� �*? +/&$� ;8&*$$ &$� 	*& 2%@�
&%&$")+%� .&$"&� ;2$A� 2"� ;8&*� 3�� 	*& 2%� 82*� "+)�"*?//&)+%"A� .&$� �#*F
%&*$&� 8+) &� /($� %22� .& � "+)� ;8&*2$ &$�� �*?�"&$�� �&%*($ &)�&� 82*�
#8&*'&8+�&$ &� $#/�� �&*� /#.� �#.� #0"&�"� /($� �H3� �&$$&�/&*� "+)� �)F
"&*�� ;8&*� 	*& 2%A� #%�  &"� 82*� "*?""&$ &� 2)� �"22� #%� ;#) &� �$& +/&$� 0#*�
�22� 02$�� �&"� %28� �2$<&))+&"� ;2.� �&"� +�1�

�)2$ "� 2))&� �8&* 2%&$�� 2).+$ &)+%&� 	#*&"&&)�&*� �2.)& &� ��/���? �
&/��/��/ �  &$� �"#*�"&� �$"&*&��&�� �&$� 82*�  &$� �+ �"&� �"#*&� �$2)&�)#/�
0#*� &$� �#*%&*�� �&"- $+$%� #%� �$�&&)�&�� �"� /#..&� ;? &*)+%"� #%�
�"2$ �.?��+%"� +� :#* &$� 82*� �+8&"�� �+ �"&� �22)A� #%�  &$� �2>>&�"*+ A�
�#.� ;&*20� 0# "&�A� 0+/� "+ )+%"� �&%&*+$%&$� "+)� 2"� �/*+ &� +$ � #%� 02�"F
�?""&� '&�"&."&� #%�  <"2+))<*& <� �&%)&*� 0#*A� ;82 � .2$� +$ &$0#*� ;8&*�
�"2$ � /($ &� "+))2 &� �+%�� �&"� %62) "�  2� #.� 2"� /#..&� �22� $?*� �#.�
.()+%"� "+)�  &)� "+))2 "&�� �*?$�&�#%� ;&)�"� )+ "� #8&*�� �135� /)2%& &� 0�� �/���
�2$ �0+�/2)� �$( �&$� #8&*A� 2"� �&%*28&)�&�0#*#* $+$%&$� 20� �7�,� 6?8$F
)+%� ')&8� #8<*)*22 "� +� �2*+'#�� �&*� �2.)& &�� )2$%"� 0)&*&� �#$&*� &$ �
"+))2 "� 0#*�2"� )?%%&� �+%� +� �+�"&$A� )+%&�#.� �8+$ &*�#%�22� 0()%"&� �+�"&$��
�&$&*&� +$ '&*<))< <� ;2$�  &$� 0#*� $?8$"&� �2%� #.� �"2 �&$� 8& � �2 2.�
�+$ �� �&%*28&)�&A� #%� �22� ;=6"+ &)+%"� "#%� .2$�  &"A� 2)� 	#*;#*� #%� �#.�
+�  &$$&� �2%� 0-) &*� 79� 	#)+#�+ <*�!�� �$� 20�  &� �+$%A�  &*� ')&8� )2%"�
�?*)+%� �?%"� >22A� 82*� �+%&"�� �#*"'+&*+$%�� �22$ 8?*/<*$<� ;28 &� 0*2�
"+ )+%�"&� �+ � &$� ;#6)� 8(* &*&"� �&"� "+)� �&)8� 2"� '#*)'?*<�  &*&��  # <� H�
&$� �&"A�  &*� ')&8� %6#*"� .&%&"� �"2 �� 20J� �133� '&/#�"& &� 0�� �/���  &�
02""+%&� �/#.2%&*&� &"� $8)� �+%/)�? <� "+)� 39� �+%� 2)&*A� .&$� �22� .22)"<�
 &*� #%�22� '&"2)&�� 3� �2*/� 0#*� �&$-""&)�&$R�� �))&� 2$ *&� 82*� ;&$8+�"�
"+)� 2)� '&$-""&� �+%'?*<*)2(%<)A�  &*� "2)"&� �5� �2$ A� 2))&� 0#*�-$& &� .& �
�#*"&� �)? &*A� �#*"� �2>>&� #%� �#*"� 	)#*� "+)� 2)� ;?$%&� #.� �2""&$��
�2/�"&$� *&")& &� �+%� <0)&*� � �"-*&"�� �+)� �&$%?) � 0#*� �*+8+)&%+&"� 82*�
�2(%&"� 0#*>)+%"&"� "+)� %*2"+�� 2"� '?*&� 	2""+%)<..<*$<�� �+%� "+)� �*28&$��
�191� 82*� �2(%<)�� �$ "?%"� 5,� �+%� 2)&*� �� �2*/�� 	#*� �+ �"&� �2)822*�
��5,� 82*�  &$� �1� �+%� 2)&*�� ��37� 0+/� ;8&*"� 20� �2(%<)�� �& )&..&*� 1�
�+%� 2)&*� �� �2*/� 1� �/+))+$%A� ��99� 0+/�  &� ��� �+%� 2)&*� �� �2*/� #%�
�� �/+))+$%PX5�� �22$ 8?*/<"�� �?**&"� 82*� $2"(*)+%8+�� +) &� �&"� 20� �+%P

���



'?*<*)2(%<)A� !%� +� "+)�82*&$ &� �*2 � .+�($ "� 20� 2$ *&J� .&$� 2))&� 	#*�
�#%� >22� 2"� #>$22� &$� )+%$&$ &� �?**&"� ')&8� +� )2$%&��+ &*�208+�"A�&$ $(�
�22� �&$"� �#.� ��,9� ')&8� <)� �$ *2%&$ &� 0*2�  &� 02""+%&� �2%)&6&*&� #.�
�+))2 &)�&� "+)� �&)8� 2"� '#*"'?*<�  &*&��  # <� #%� �>2*&� �&$%&$&� "+)� �+%F
'?*&*$&� $?%"&"J� 0#*�"� ��37� #>$22& &�  &�  &$$&� �&"�� �22$ 8?*/�P�
�8&$ &$&� 0+/�  &*+.# � ��97� �0�)2%� >22� &"� "+)�82*&$ &� �$ *2%&$ &A�
62A� &$ $(� ��1�� ')&8� �22'&$'*# *&$<� $?%"&"� �+))2 &)�&� "+)� 2"� %22�
( &$#.� �+%'?*&*)2(%&"PXM�� �&)8.#* &*&� 82*� +� )2$%&� �+ &*� ;&$8+�"�
"+)� (+$ 8+&"� :#* � ( &$0#*� �+*/&%22* &$A� ;8+)/&"� 82*� &$� �"#*�+� "?$/&F
)+%&� �/2.�� �&$� :#* &$� ( &$0#*� /($ &� #%�22� H� '&;#*+%"� +$ 8+&"�
H� 8?*&�&$� �"#*� �($�"'&8+�$+$%�� 	$� �2$ 2$� #>$22& &� �*.2%&*� �2$%&�
����A� + &"� ;2$� 0+/� �&8+))+$%� "+)� 2)� +$ *&""&� &$� 	2.+)+&)"<%*28<)�<� +�
�+$� �28&P",� (.+  &)'2*"� 8& � �+*/&�"+&$�

�#>.22)&"� 20� �#6"+ � #%� 	&�"� 0#*� �-&$� 82*� )����-/���/�/� �  &*�
+$ "*20� .& � 0)&*&� �2*�A� �#..&"+ &*� .& � 0)&*&� �5P�2*�� �&))&.*(.��
�&)� '& �"&� �$ "*-/� 20� �"2 �&$� %+8&*� &$� �&*&"$+$%� #.� 	*& &*+/� �G��
�#*&"(*� %&$$&.� �2*+'#J� ))++� �&�#%� /2$� .2$� +//&� /2) &�  &)A� &0"&*F
�#.� �#$%&$� /($� /#*"&� %&$$&.� �-&$A� 20)2% &� �&�#%� ;#�� �+$� %2.)&�
�#) </$..<*$"A� �"+0"2.".2$ � �*#%;� >22� �#;#)"� #%� �"*&60& &� �2*+'#�
>22� �+$� 8+ &*&� �&6�&� "+)� �2/�/#8�� �&$$&.*&6�&$� 02$ "� �"& �  &$� ,5��
:($+� �195�� �#*%&*/#*>�&"� "#%� M.& � &$� $-� 0)-8&$ &� 	2$&!� �>�"+))+$%�
8& �  &$� $�"*&� �$ /=*�&)� "+)� �-&$�� �))&�  &"�� �& )&..&*� 82*A� ;&  &*�
 &)� +� &$� %2..&)� �&*&"$+$%A� M8&)� &/8+>&*&"� .& � >( *&"� �22*!�� ��
4�"&*%2 &A� $?*� 8& � �#*8&"A� 82*� *&6�"� &$� �*&�>#*"A� #%� #8&$>22�  &$�
)22� 0+*&� �#* *&$%&� #%� �2$%�� �2 &$� 82*� ')#.�"<*�"*#<"A� #%� +�  &)� 46&F
')+/A� �#$%&$� $2$& &� �#*8&"A� ')&8�  &*� 200-*&"� ,1� �2$#$�/( �� �&)&�
�-&$� 82*� >22� �&$&$&� #%� M;+)�"&� �#$%&$� .& � 	*- &*2$'!�� �#$%&$�
/#*"&� "+)� �#;#)"� M0#*� 2"� �&� �28&$!A� #%�  2� ;2$� /#.� "+)'2%&A� ;28 &�
�#*%&*/#*>�&)� "2%&"� �>�"+))+$%� +� �#;28&$� #%� M;+)�"&� ;2$�� �0*&6�&�
"+)� �2/�/#8� .& � ,1� �2$#$�/( !�� �#*%&*�/2'&"� �2.)& &��  &*&0"&*�
>22� �22 ;(�&)� #%� M *2/� 0)+""+%"� �#$%&$�� �/22)� ($ &*� �2$#$)#* <$�
#%� �(�+/!�� 	&�"&$A� ;8#*($ &*� M2))&� ')&8� %)2 &!A� 82*& &� "+)� ( � >22�
�2""&$�� H� �*+//&82*&*$&� ;2*� �#$%&$� 0#*.# &$")+%� %+8&"A� 2)"�  &)�
2$ &"� .22)"<� �-&$� '&"2)&A� #%�  &"� �/&)&� +//&� ( &$� �$(**&$�� �2�
�.".2$ &$� ;28 &� %+8&"� �* *&� "+)� 2)� �"2 �&$A� .&$"&� �&8+�+#$�'#*F
%&*$&� 8&)A� 2"� ;2$� #%�22� '(* &� �#*%<� 0#*� �&"2)+$%� 20�  &$�� �*#..&*�
#%� 	2$&� �2."� �*( "&"� "+)�  &$� .&%&$� �2$#$�/- $+$%� .&$"&� �#*F
%&*$&� +//&� 8& /#.�  &.�� �*( "&"� 2)&$&� ;28 &� /#�"&"� �� �+%� 2)&*� #%

���



�� �2*/�� �>;?8&)�&*$&� 82*� 0() "� )+&*&"���+�%# &A� H� .&$� �+//&*"� ( &$�
�&�()"2"R�

�&$� �3�� :2$(2*� �17�� *&6�"&� >22$-� &$� �#$%&� %&$$&.� �2*+'#�� �&)�
82*� �;*+�"+2$� ���A�  &*� 8&$ "&� "+)'2%&� 0*2� &$� � &$)2$ �*&6�&�� �8+��
.2$� /2$� "*#&$� �#**&�>#$ 2$<&� 0*2� �2*+'#� "+)� �#'&$;28$�� M� *&��&X�
�#$"#+*�� �0"&**&"$+$%&*!A� ;28 &�  &� 0#*$&..&�"&� 20� �#*%&*�/2'&"�
M.& � 0)&*&�  &*� +� �-&$!� �2.)&"� �+%� #%� M20)2%"�  &*&�� �6&*"&*�� +$ &*F
)+%�"&� �2/�+%&)�&*� "+)� �( !A� #%� ;28 &� M($ &*� �*#.>&"&*�� �- � 8& �
&"� #0"&� %&$"2%&"� 8+82"@� �#$%&$� )&8&� )?$%&N� 0#*$#6&)� �+%� "+)� 2$ &$�
�2%�� �#*%&$� �)�� �!�

����� *&6�"&� �*8&>*+$�� 	&* +$2$ � #%� �&.2)+$ &� %&$$&.� �2*+'#��
�&*� 82*� *&6�"� M�7� �*/2 &*� 20� %*#$"� #%� �)#.�"&*� >22� �#*8&"!�� �#*F
%&*/#*>�&"� >2*2 &*& &� #%� ;+)�"&�  &"� ;#6&� �2*� .& � �2)("�/( �� �&)"�
0*+8+))+%� 82*�  &)� $(� 2) *+%� .& � 2)�  &$� �"2 �J�  &"� �/&"&� 2)"+ � >*��
�&02)+$%�� �� �+ �"$?8$"&� �+)0?) &� ;28 &� �#*%&*$&� �* *&� "+)� 2"� )&8&*&�
�3� �*2$�&� #%� 95� �)&$� �)#.�"&*P�(+*)2$ &�� �&"� 82/"&� .&%&$� �*#J�
";+� �)#.�"&*� 82*� +//&� $#%&"A�  &*� 8#/�& &� 8& � �8&*.2$ �� �#*� +�
�2*+'#�� �-0#%& � �#))&*� .&) "&� ;&)"� >2�A� �2�"#*� �#<</� )+%&�22A� �&%+F
.&$"�/+*(*%� �( #)>;� /($ &� )&8&*&� "#� �*2$�&� #%� �+*/& #..&*� �#)F
)&*� "#�� �>#"&/&*� �<;.+ "� 8+)� �"+))&� 2))� +� �+$� �28&� "+)� �22 +%;& A� .&$�
 &)� /($ &�/($� ')+8&�"+)� 0+*&� �*2$�&� ( &$� �)#.�"&*A� �#;.2$ � �+ &$+(��
;2$'& &� 2)� /($$&� )&8&*&�7� �)&$� �(+*)2$ &A� .&$� /($� .& � 022� �)#.F
�"&*�� �*�� `+);6<).� 8+) &� "+)� $?�"&� �#*%&$� �)�� �� )&8&*&� �22� .2$%&�
�)#.�"&*A� �#.� ;2$� /($ &� �/200&� 0*2� �&**&%22* &$&!�

����� %6#* &�  &$� 0#*%( & &� 	*& &*+/� ��� <)� /#*"� �>;#) � +� �2*+'#��
�2$� "#%� +$ � ;#�� �#'.2$ � �*2'*2$ A� .#$�"*& &� �#*%&*P� #%� �*2$ F
/#*>�&$&A� 82*� >22� �22 ;(�&"A� +� �+*/&$� #%� +� �#'.2$ � �*=-&*�� �28&A�
.& &$�� �-�)'22 <� >22� �#&$� 20%28� �2)("�� �&�=%&"� /#�"& &� �,�� �+%�F
 2)&*� �� �2*/� #%� ��� �/+))+$%�� �&*� .& %+/� &$� 	(�"2%&� �*( "� >22� ,9�
�($ A� �� �#%&*� �2/()2"(*� D"+)� 	#*)2 $+$%EA� �75� �))(.+$2"+#$�)2.>&*�
#%� �19� �2._L&/#*��� �� 	#*8&6&$� ;28 &� &$� �"-*/&� >22� ,�� �#*$� )(%&"�
�#*8&"� #%� ;28 &�  &*0#*� 022&"� ,� �+%� 2)&*� #%� �5� �/+))+$%GR�

��3�� '&�=%"&� �;*+�"+2$� � ���� #%� ;2$�� �*#$$+$%� �2*+'#�� �#))2$ �P�
>#�)&$� ;+)�"&�  &.� .& � &"� ;=6""*28&$ &� �+%"A�  &*� 0-) "&� ;&)&�  &)�
)+))&� �)2 �� 	#*�+ &�� �-&$� ;+)�"&�  &.� .& � �2$#$�2)("A� �)#//&*+$%F
$+$%A� �*&�>#*"&A� �&)/#.�""2)&� #%� 	#)/<6('&)�� �#$%&>2**&"� )#%� +$ �
>22� �*2'*2$ �� �22* � >22� �#*8&"A� #%� ;&*0*2� 20)2% &� �#$%&$� �&�#%�
>22� �22 ;(�&"A� +� �+*/&$� #%� �/#)&*$&�� �-/#'+$%A� �2B/6#'+$%� #%� �2/P

���



�/#8� $# � �2..&� �*&� #%� 0+/� �&$&*&A� )+%&�#.� �2*+'#A� )+)�)+))<)� �*#P�
$+$%�.< 2+))<$� D+)� �>'&82*+$%X5�

�&)� )#-2)&� �#*%&*�/2'� '&'#8< <�  #%� +//&� �#$%&)+<�#%� 0#*� 2)� 0&�"&�
"+)� �#$%&;(�&"�� �)+*&�� �&)� )# � �+%� ( .?*/&"� %#*<� >22�  &� /%)�� 	&�"F
 2%&�� 	*& &*+/�� U��� 	# �&)� 2%� ')&8� �#.� �&%&)� 0&6*&"� .& � 	<�"P�
.22))+ � #%� �2)� +� M�)(''&$!�� �& � �*+$�� 	*& &*+/�� D	*�� ���E� 	#*F
.?)+$%� .& � �*+$�&��&� `+))+<).+$<� ��,�� 0&�"& &��  &*� +0#)%<� �-&$��
�8+�� .& � �(�+/� +� �2 &*$&A� �2$#$�2)("A� �))(.+$2"+#$� #%� �28&*� "+)�
 &� 02""+%&�� �/22)&*� 0#*� �#$%&;(�&"� M')&8� "#."� +$< �  &$� �$";(�+2�.<A�
 &*� $$�)22*� �+%� &)� )-//&)+%"� 	#)/!�

�<)80#)%&)+%� /($ &� .2$� #%�22� 0&�"&� ( &$� �#$%&2$)< $+$%�� �#$ 2%�
 &$� 5�� �2*"�� ����� ;#) "&�� &$� �"#*� 	*& �0&�"� +� �2$ <+�� �+*/&*�� ��
�2*+'#� 82*�  &*� �(�+/� 20� 0)&"<� �$�"*(.&$"&*A� #%� &0"&*� �( �"6&$&�"&$�
')?�"&� �(�+/2$"&*$&� 0*2� �+*/&"22*$<)� #%� �)(""&)+%� ')&8�&$� ;&)� �2$#$F
�2)("� 200-*&"�� �.� �0"&$&$� �"#*"� �2)� #%� <)� �*2$�>2*<$).2)<*+� 0#*&F
�"+))&$ &� M	*& &$�� �( +$ &A� �#.� .& � &"� 8*& "� �)+/� #>'*?$ "<� 2))&�
�*+%&$�� �#* &**& �/2'&*!�� �&$� �"#*&� �<0#*.2"+#$�<*<�)� ���1� ')&8� +�
�2*+'#� >22� "*2 +"+#$�.�?��+%� �+�� 0&6*&"� .& � �2$#$�2)("� #%� �(�+/A�
�*2$�>2*&$"� +� �+*/&$� .�� .�� ����� #%� ��9�� 0&�"& &� .2$� 0#*�  &� ;6&.F
8&$ "&� �#) 2"&*�� �&*� 82*� �2 � #%� �*+//&� +� �8&*0)# � #%� "+)�+ �"� �2)�
>22� �22 ;(�<)A� M;8#*"+)� &$� �&)� 20� �-&$�� �6&$&�"&>+%&*� 82*� +$ '( "!��
�&)� 82*A� �+%&*� �#))2$ �>#�)&$A� M&$� 8+*/&)+%� 	#)/&0&�"!�� �&$� �+ �"F
$?8$"&� /#�"& &� 73� �+%� 2)&*A� 9� �2*/� #%� 3� �/+))+$%PX1�

5"����� � +$ )#%� &$� 0*&.*2%&$ &� �)2 �� +� &";8&*"� 	&�">*#%*2.A� #%�
�22� �#.�  &$� 82*� &$� �$2*&� (�/-) +%� 	#*$=6&)�&A� ')&8�  &$� "2%&"� ($ &*�
�"2"&$�� 	#*�#*%A� #%� �(�+/<*.<*+$%<$� ')&8� >*+8+)+%<*<"� &$ #%� +�  &$�
�*2 A� 2"� �$ &;28&*&$� ($ &*"+ &$� ')&8� '&0*+&"� 0#*� �/2""&*� #%� 2$ &$�
M'#*%&*)+%� �-$%&!�� �� )2$%&� �+ &*� ;28 &� &$� &$/&)"� �2$ � �*+8+)&%+(.�
>22� 2)� M#>82*"&� .& � �(�+/!� 8& � �*-))(>&*� #%� �2*�&)� #8&*2))� >22�
�#))2$ � >22� �2$ � �#.� +� �-A� 8& � #00&$")+%&� 	&�"&*� �#.� 8& � �"#*&�
D++) <*�� �2$� '#) "� �22�  &)� $= 8&$ +%&� �$"2)� M�8&$ &!A� �#.� *&>*?F
�&$"&*& &� �($�"&$A� ;8#*� ;2$�� &%&$� �?*8?*&)�&� +//&� �/=$$& &�� $= F
8&$ +%�� �//&� 2)"+ � 82*� �8&$ &$&� *&$&� �($�"$&*&� +� 	2%&"J�  &"� �/&)&�
$&.)+%A� 2"�  &*� ')&8� /)2%&"� #8&*A� 2"� �"2 �.(�+/2$"&$� H� �#.� �2$ &$��
#00+<+&))&� �&"&%$&)�&� �$ � H� ;62)>� �+%� .& � �=$ <*/2*)&� +� �"& &"� 0#*�
(  2$$& &� �8&$ &�� �$ &*"+ &$� '#*"�0#*>2%"& &� ;2$� �*+8+)&%+&"� +� �2F
*+'#� "+)� &$� �8&$ X�A� #%�22�  &"� %+/A� �/#$)� .2$� +//&� �/() &� "*#A�  &"�
82*� +� �*+8+)&%+&"�� �2$ �� :2A�  &*� 82*� +$"&"� +� �&6&$� 0#*A� 2"� �$/&$�
/($ &� '&82*&� �*+8+)&%+&"� &0"&*� �2$ &$�� �# � #%� '#*"0#*>2%"&�  &)� "+)

���



<$� .(�+//-$ +%� �2$ �� �22� �&$"� �#.� ��P0�� '&*& &*� �#))2$ �>#�)<$@�
�"2 �.(�+<(�� �**+�� �� �$/&� &*�  # J� ;&$ &�� �2$ � ;28 &� �*+8+)&%+(.�
>22� 2"� )&8&*&� �(�+/� #8&*2)"� >22� �#))2$ P	2)�"&*A� #%�  2� ;2$�  # &A�
'#*)0#*>2%)& <� ;($� �*+8+)&%+&"� "+)� �*%2$+�"� �+%)&*� +� �2/�/#8�� �/() &�
 &*� *=*&� �2)� +� �2*+'#A� .22)"&� .2$� ;&$"&� �(�+//&$� +� �2/�/#8A� .& F
.+$ *&� �+%)&*� ;28 &� 0*&.)&6&"� �+$� �<"� "+)� &$� �2$ � +� �2*+'#�

�+)� 	#*)-�"&)�&*$&�20�.&*&� 0#)/&)+%� �*"� ;#*"<� 5��������� �#%�80���2
�"����� � ;8#*�  &)� �#..&� �+ &*� %+/� )+ "� ;22* "� "+)�� ��59� ')&8�  &)� 0��
�/��� $= 8&$ +%"� 2"� ( /#..2$ &*&� <$� ;2)8� �$&�� �2$ � 20� �#*%&*F
8?'$+$%&$� "+)� 2"� ;#) &� �* &$� 8& � �2*/& &*$&A� #%� ��,�� ( �"& "&��
	#*'( � .# � �2$�� #%� �(�+/� &0"&*� �2*/& &*$&�� ���7� #>0*+�/& &�
�#)+"+.&�"&*&$� &$ #%�  &$� )?$%�"� %)&."&� 	#*#* $+$%� 20� �15�� #.A� 2"�
	#)/� �/() &� 0#*)2 &� �&8?*"$+$%&*$&� �)�� �5A� #%�  &A� �#.� $?%"& &� 2"�
2 )- &A� �/() &� 2**&�"&*&��� �)� �-0#% &$� .&$"&�  &"� 2)8#*)+%"A� ')&8�
�"*2/�� �)22<)� 02�"A� + &"� <$� �#*%&*� /)2%& &� #8&*A� 2"� ;2$� 82*� ')&8&"�
�)?'"� "+)� �22 ;(�&"� #%� /2�"&"� +$ � +� &"� �()� .& � 2)� �)2%�� �/*2..&)A�
#%� '2%&0"&*� ;28 &� 022<"� <$� �# <� >22� �� �+%� 2)&*�� �&*� ')&8� �"#*�
�#)&.+/� #%� �>�"2$ &)�&� +� �8+�&$A� .&$� �-0#% &$�� �#.� ')&8� �"2 F
0?�"&"X��� �?*"�;(�&$&�� �+)"*?/$+$%�/*20"� ( #8&*� �*+//&82*&*$&� 82*�
�+))2* �#%��&%)&'2$&�� �$� �+ � 82*�  &*� ;&)&� "*&� M�+))2* ;#) <*&!� +�  &$�
)+))&� �-�� �$�=%$+$%�#.� �&%)&'2$&� ')&8�  &*+.# � ($ &*"+ &$� $?%)<"�#A�
.&$� ��,�� .&) &*� �8+�&$A� 2"� �2*+'#� &*� ')&8&"� M)-�/�2�)+%%6#*"� .& � <$�
$-� )(//&"� �&%)&'2$&!A� 2$)2%"� +�  &$� 0#**+%&� �>#)</&*%22* � >22�
4�"&*%2 &�� �22 &� �+))2* A� �&%)&'2$&A� �2))&*� #%� �22 ;(�/#$&<*)<*�
"+);#*&*� �+ &$� &0"&*� �"2"�'2$/&*#""&$A�  2� �-&$�� 	#**&"$+$%�)+8� 82*�
/#..&"� +� �*#$+$%� #%� "*2/� 	#*)-�"&)�&�)+8&"� .& � �+%�� ��,�� $#"&*&*�
�8+�&$A� 2)�  &*� ;2*� 8?*&"� 0&.� �2))&*� +�  &$� 0#*)='$&� �+$"&*J� &"� >22�
�#$%&$�� 	# �<+� 2%� +� �)(''&$A� &)� 0#*� �22* �/2*)<$&A� &"� 0#*�  &� �"#*&�
�?*& *&$%&A� &)� 0#*�  &� �.22�  +""#A� #%� &"� 0#*� �&)"2%&*$&� +� �2$�&P�
($ &*8+�$+$%&$�� �&)+$%&$A� �#.�  &$$&� �2))+�"&� 8+�&*A� %+/� +%&$� #8&*2)"�

�2*+'#� �)('A�  &*� *&>*?�&$"&*& &� �-&$�� M0+$&� �$ &!� 82*� �"+0"&"�
�1�9�  &$� �7�� �/"#'&*XMA� #%� ')&8� #>;?8&"� ������ �22� �#$%&$�� 	= �&)�F
 2%� ;#) "&��  &$� 0+$&� 	&�"� +� �)(''&$� .& � �#$%&"2)&� 20� �+�/#>>&$�
&))&*� 2$ &$� 0#*$&.� �.'& �.2$ �� �&� .+$ *&� 0+$&� ;#) "� 	&�"� ;#��
�+))2* ;#) &*� :#<;(.�<$A� #%� �?*& *&$%&$&� ;#) "� M	&�"� +� �2 &$!A�
�#.�  &)� 0*2� �+ &*$&�� �#*%&$� ;28 &� 8?*&"�  &*&�� �2$&�� �$ &*"+ &$�
/($ &� &�  *+8&�  &"� �22� 8+ "A� 2"� 	&�"&$� %28� �2%�.?/� +� 	#*.� 20�$#%)&�
�)2%� �#))+$%� >22� �22 �"(&$A�  &)� 82*� 0�� �/��� �+)0?) &"� ��3,A�  2� *&"�
8#/�$&� �?*& *&$%&� ;28 &� )28&"� �22 2$� �2))2 &� ( 0#*� �*2'*2$ � >22

���



	�PL�P� �+""�

�#$� $�/�*� $# � 0��*12�'34#$��5�6��'*(�*� 3# � ��7�'� � 8�� ��'�)�*&� �'* �)%#%%�

�&�"&*%2 &� M&"� 0*2� ))6#.&"� 20� $(8?*&$ &� �(;*�8&6��
�)(*� &"� �+)&$� 6+ � �</ "\� ( �� �̀ ��� ��� /XL&� �2/$� � ( * +

	#"#� ��� �+""&$�

5@



�#*8&)A� 2)� �2$�&)?*&*� �<)$+<*� M+//&� /($ &� 022� 0#*$# &$� �)#� )+)� �+$&�
�2$�<#8<)�&*MX�� 	2�"&)28$� 82*� &))&*�� ;&)"� #>� )+)� �+ )&$� 20� 0#**+%&�
�2*;($ *& &� �?*& *&$%&$&�� �)#*<� �2%�� �&)� '&%-$ "&� .& �� 2)� �&�"*&�
#%� �8&$ &� +$ &$0#*� ;8&*"� �2(%� �2.)& &�� ( &$0#*�  &*&�� �) &*.2$ ��
�(��#%� .& � �(�+/� +� �>+ �&$� ;#*�  &*&�� �2 &� )+)�  &$� $-&� �) &*.2$ ��
�(�A� + &)� �) &$$2$ ��/+0)<)� 2))+ � �/&)&� 	2�"&)28$�� �2$ 2%�� �2%&0"&*�
0&�"& &� .2$� .& � �2 � #%� �*+//&A� )?*& *&$%&$&A� �#.� 82*� ( &)(//&"�
0*2� �)+%� M�=6"+ &)+%;& !� 0+/� "+)� �&$%?) � �#8� "+)� 2"� M)='&� 	2�"&)28$!A�
 �� 8�� ���  &� ( /)? "&� �+%� #%�  *#%� .& � .&%&$� �2*.� *($ "� +� �-&$� #%�
"+%%& &� �&$%&� �2..&$� "+)�  &"� �2)A�  &*� �)(""& &� �2%&$A� )G �/&6&)�&.<�
($ &*�  &$$&� M�#'&$!� 82*� #0"&� )+ "� 8#) �#..&A� #%� &""&*� 2"� �-0#% &(�
$#%)&� �2$%&� ( &$� �&�()"2"� ;28 &� >22)2%)� �&�"*&$&� 2)� ;#) &� �*&$F
%&$&�+� �8&A� 0#*'# � ;2$� ���7� 2)� 	2�)<)28$�)#'&$�� �*&$%&$&�� 	#*.2$ �
82*�  *+�"+%� $#/� "+)� 2"� +$ 2$/&� 	#*'( &"� 0#*� �)+0)2.).2$ &$A� .&$�
')&8�208+�"�� �&�"*&�#%� �8&$ &� ;28 &�2))� $#%)&� �2*� 0#*� &0"&*� �-0#% &$��
�&$�"+))+$%� 20�/200&"�  &*&�� �) &*.2$ �>*#&<��+#$&*� #%� &*�"2""&"�  &.�
.& � &"� �2)� 0#*� '22 &� �&�"*&� #%� �8&$ &MM�

��"������ "�� )��/����� � )+#*"<� )+)�  &� 2P )<*&� �- &)�&*�� �8+�&$� %6#* &�
0)+""+%� �&/)2.&� 0#*�  &.A� #%� �<�#%&"� 82*� +//&� *+$%&�� �22� �(�+/&$��
�.*22 &� 0*&.;?8&*� �#))2$ �>#�)<$� �+#)#$<&))+�)&$� �&))<*.2$$A�
�2$%&*+$ &$� 	*(� �<*)2<;� #%� 0)&*&�� �/(&�>+))&*$&� 82*� 8&)� .+$ *&�
0*&.*2%&$ &A� .&$� .# "#%&�� .& � �)? &� #%� �+02) �� �#$<&*"&*$&� 02$ "�
�#.� #0"&�"� �)& � +� �22 ;(��2)&$A� �/(&�>+))&*$&� .22""&� $#6&�� .& � <)�
�#/2)&� ;#��&$� 20� �?�"%+8&*$&A� �?*)+%� ;#�� �*2'*2$ A�  &*� ;28 &� '& �"�
�)2 ��

�-&$�� =8*+%&� 22$ &)+%&� 	#*$= &$;& &*� >*?�"&*& &X� 20��&���� � #%�
��-��������� � ��57� 0+/� �8&**<)�>*#/(*2"#*� )+=�"� �&8+))+$%� "+)� �>*&""&)�&�
20� &"� �#%"*-//&*+� +� �2*+'#� #%� � %+8&)�&� 20� &$� �8+�� ($ &*� �+")&$@�
M�%)��2))&*$22 +%�"� >*+8+)+%<*<)� �#))2$ �� #%� 	2)�"&*�� � *&��&� �#$"#+*��
�8+�!�� ��51� 20�"# � �#�"� �*-//&*+� #%� �*+8+)&%+(.� "+)� *&�+ &*&$ &� �2F
>&))2$� �;*�� �+<;&$'*#<;� �<;())\A�  &*� 0*2� ��5�� 0#*"�2""&� �)2 &)� ($ &*�
G�))&$@� M�#))2$ P	2)�)<*�� �"+0"�� /%)�� 2)&$&� >*+8+)+%&*& &� � *&��&� �#$P�
)#+*�� �0"&**&"$+$%&*!�� �&� 0=*�"&� 0&.� �2*%2$%<� &/�+�"&*&*� +//&� .&*&A�
.&$� 0*2� ���,� &*�  &� �2.)&"� >22�  &"� /%)�� �+')+#"&/�� �8+�&$� 82*� $2"(*F
)+%8+�� ($ &*� �&$�(*�� �G22*�  &$� 82*� 0?* +%A� ')&8�  &*� "*-/"� &"� &$/&)"�
�/�&.>)2*A� �#.� ')&8� 0#*&8+�"� �-0#% &$A�  &*� �#.� �&$�#*� ;28 &� 2)�
%&$$&.)?�&�  &"A� 0#*� 2"� �&A� #.�  &"� +$ &;#) "� $#%&"� ("+))2 &)+%"�� 	=*�"�
$22*� &"� 82*� �/&"A� /($ &��*-/$+$%&$� 0+$ &� �)& �� 	2$ "� �&$�#*� $2%&"A�
;2$� +//&� �-$"&�� #.A� �)*<%< &� ;2$�  &"� #8&*A� #%� �8+�&$� ( /#.� �22

91:



.& �  )� )#+$� ;8+ � �)&"A� <)� �22/2) )� M�&$�(*;()!�� >22�  &)� ( �)*&%& <��
�+$ ��� �*++()"\�  = &� ��,P�A� #%� �$/&$A�  &*� ;28 &� )&8&)� �#.� 0*2�/+)"� +�
.2$%&� �2*A� #8&*"#%� � %+8&)�&$� .& � �8+%&*�#$$&$A� �*#/(*2"#*� ��� �A�
:R+*B&$� �#.� �& 2/)#*A� ( &$� 2)� ;2$�� �28$� 02$ +&�� >22� �))2 &"�� 	*(�
�*++()"\�  # <� ���9A� #%� �#%"*-//&*+P� #%� �8+�>*+8+)&%+<"� #8&*%+/� $(� "+)�
�*#/(*2"#*� �+ <$+2$ � +� �-/='+$%A�  &*� 0)-"+& &� �))2 &)�  &*"+)� #%� 0#*"P�
�2)"&�  &"� ($ &*� �28$� 20� �A#))2$ P	2)�"<*�� �"+0"�"+ &$ &�� �*#/(*2"#*�
���2*�&$� 0+/� �*+8+)&%+(.� _L22� � %+8&)�&$��� � &)� $-"� �))2 A�  &*� '&%-$ "&�
��� :2$(2*� ���5� ($ &*� �28$&"@� �#))2$ �>#�)&$�

�& &$�� �&$�#*� $=6& &�� .& � 2)� �)22� <)� M�()!� +� �8+�&$A� -"*& &�2$ *&�
("+)0*& �&�  &*&�� �+�;2%� 8& � 2"� �)22� �"& 2/"=*&$�� �( &*� +$ �� ��,,�
"+/� �<;())\� +�� �/��� "*&� 0+2$%&� �)22&"� �+$&� �( &*� +$ A� #%� ;2$� ( )#8& &�
( &$� �&�()"2"� 95� �+%� 2)&*� "+)�  &$A�  &*� /($ &� %+8&� �>)-�$+$%� #.�
�&*$+$%�.2$ &$�� ����� �>-""& &�  &$� /*+%&*�/&� �#))&*� �>>&)� �*#/(F
*2"#*� �R+*�&$� +� �$�+%"&"� #%� �)#%� ;2$�� �( &*� +$ J�  &)� /#�"& &� �55�
�+%� 2)&*A� 2))B22� &$� "&..&)+%� /#�"'2*� 	#*$=6&)�&�� �2*�&$� ;28 &�
.2$%&� �*#<&��&*A� #%� �/=$"� ;2$� �&)8� 0=*"&� �+$&� �2%&*A� /#�"& &�  &�
.2$%&� �&$%&�� �= &*� 0+/� ;2$� #%�(2� 2 �/+))+%&� 20�� ��,1� .22""&� ;2$�
0�� �/��� �  � � " � ,9� �+%� 2)&*� "+)� �2*+'#� 	2""+%/2��&� 0#*� 2"� ;28&� #."2)"�
&"� �>*=*� +� �)"#$2�� ����� %+/� �2*�&$� 02))+"A� .&$� ')&8� ;6()>&"� 20� +$%&$�
*+$%&*&� &$ � �&;&+.&�)2"�.+$+�)&*� �#))/<A�  &*� ;62)>� ;2.� +$< � <$�
, &$� �*+#*+"&"� >22� �9�� �+%� 2)&*�&0"&*�&$� ��"&� �*+#*+"&"� >22� 955� �+%�F
 2)&*!�� �= &*$&� 0#*0()%"&� ;2.�  #%� �22� )?$%&A� ;2$� )&8& &�� ���7� )22�
;2$� +� &$� )2$%82*+%� �*#<&�� .& � �8?*()2$"&$� #%� �*&�/?$ &*&$� �='F
.2$ � 	#%� +� �2/�/#8A�  &*� +2%�#%"&� �2*�&$� 0#*� �$6(*+&*� #%� 0+/� ;2.�
+ =."� &$� �= &� >22� �55� �+%� 2)&*� "+)� �2*+'#� 	2""+%/2��&A� �5� �+%�F
 2)&*� +� �()/)� 0#*� 	#*;2)+$%� 20� �2%&$� #%� &"� �2*�� �&$�(*97�� �2*�&$�
 = &� ����A� #%� �)2 &"� ')&8�  &*&0"&*� �#)%"� "+)� �#%"*-//&*� :=*%&$�&$A�
�-/='+$%�� ��"<� �>*+)� ���5� #8&*"#%� :#;2$� �2�.(�� �&+$� �& 2/"+#$&$�

�+')+#"&/&"� &*� #>*&""&"� �1�9� 8& � 0*+8+))+%&� �28&*� +� �=%&*� #%� �&$%&��
�151� #8&*)#%� �2>&))2$� �<;())\� �& &)�&$A� #%� )+2$� 82*� &$�  -%"+%� #%�
("*?""&)+%� �+')+#"&/2*�� ��5�� *#2 & <� �+')+#"&/&"� 2))&*& &� #8&*� <2�� ,955�
�+$ A� ���9� 82*�  &� 8#/�&"� "+)� 939��#%� ���5� "+)� <2�� �555� �+$ �� �+')+#"&/&"�
;28 &�+� .2$%&� �2*�"+)� �(�&�+� :#.0*(/#*&)�#%�0)-""& &�&0"&*��>0=*&)�&$�
20�  &)� $-&� �22 ;(�� $& � +�  &)"&�� �0"&*� �>0=*&)�&$� 20� �(�&(.�'-%F
$+$%&$� +$ *&""& &��  &*�+�  &$$&� �)2 �� "+)� �+')+#"&/&"A�#%�$(�&*� &"� +%&$�
;28$&"� >22� �22 ;(�&"�� �&"� "?))&*�0#*��+ &$�<2�� ,5A555� �+$ �H]� ;8#*20�
 &� ��A555� ;#8& �2%&)+%�&*�%2..&)� �+"<*2)(*A�  &*+')2$ "� 0)&*&� /#�"'2*&�
�6?) &$;& &*�

���



��(0"0#"#� �8)8*�"� :"$ I +�
�$� �&)� @+0� �&�"&*'*#� .& � DG+J+�8J&*/&"�

��4&!!����� &� -(��&��&��� �

	 C� �4������ �� ���������c����� &*�  &$� .<�)� *2+$+$<$ <� �&F
"&%$&)�&� 0#*� �2*+'#� 0*2� �)("$+$%&$� 20� ����P�2*&$&� #%� )2$%"�

+$ � +� ��55P�2*&$<�� `& &)� �+%&*� +� �+$� 0#*� $?8$"&� �&6�&'&�/*+8&)�&�
��5�A� 2)�  &*� /($� &*� &)� %*($ .(*&"� �*+82"'+)�� +� �-&$A� 2))&� 2$ *&� &*�
�+$ +$%�8?*/A� )28&� #%� �)*22"?/)<�� `& &)�� �<+.&*/$+$%� 02) &*� %# "�
+� �*22 � .& �  &� 2$ *&� �>)-�$+$%&*� 0*2� 	2""+%>&*+# &$�� �+&*�"& � �+%&*�
+� �+$� �$ '&*&"$+$%� �1�1A� 2"� �2*+'#� &*� &$� M)+ &$� #%� *+$%&� �-A�  &*�
+//($� '&�)22*� 20� �,7� �(�&� #%� �22* &A� ;8#*+')2$ "� .2$%&� &*� >22� �A�
9� 2� 7� 	2%A� �#.� &*� .&%&"� �)&""&A� �?*)+%� 0#*.& &)�"� &$� �"#*� �) &'*2$ A�
�#.� #8&*%+/� �-&$� �1��A�  2�  &*� '*?$ "&� 20� �-&$�  &$� 06&* &� �&)!��
�2$� �+%&*� +//&A� ;8#*� .2$%&� 20�  &� �,7� �(�&�  &*� &*� �22* &J� .&$�
+� &$� �&*&"$+$%� "+)� �.".2$ &$� �1��� ;&  &*�  &)A� 2"� �-&$� ;2*� ���
�22* &� #%� �5�� �(�&M�� �$� �2/�2)+#$�)+�)<� 0*2� �1�1� 8+�&*A� 2)� �-&$�
'28 &� �,�� �6&$ #..&�� �($� 0+*&� 20�  &.� ;2*� &$� �?* +� .&))&.� �555�
#%� ��55� �+%� 2)&*A� 0#*� 2$ *&� 0+*&� )+%%&*� �?* +&$� .&))&.� ,555� #%�
,155A� $+� )+%%&*� .&))&.� �555� #%� ��55A� �&/�"&$� .&))&.� 955� #%� �555A�
+//&� .+$ *&� &$ � 17� ;2*� .&))&.� �55� #%� 955� �+%� 2)&*�� �?* +A� #%� 0#*�
�9� �(�&� )+%%&*� �?* +&$� ($ &*� �55� �+%� 2)&*P�� �&%$&*� .2$� 2))&� �6&$F
 #..&� .& � #8&*� �555� �+%� 2)&*�� �?* +� 0#*� �22* &A� ')+8&*�  &*&�

���



�2)� �1A� )+8+)/<)� $?>6?� /2$� 8?*&� .&%&"� %2))�� �2$($<$�)+))<*� .2$�
 &$$&� �2/�2)+#$�)+�)&� .& � �2/�2)+#$�)+�"&$� 20� �7�,A� 022*� .2$� &"�
>22)+ &)+%"� �2"&*+2)&� "+)� �&)-�$+$%� 20� �-&$�� �& %2$%�

�(* &*+$%&$� 20� �7�,� &*� 0#*&"2%&"� ,,� �2*�&0"&*� �8&$�/&/*+%&$A�#%�  &�
0)&�"&� �22* &� )+%%&*�  2� ;&)"� &))&*�  &)8+�� +� �(+$&*A� .&$� &*� )+%&0() "�
&$� %# � �22)<�"#/� 0#*A� ;82 � �-&$� 82*� +�  &$�� �<).2%"�>&*+# <� �7,5H�
�795�� �� �7�,� 82*�  &*� 9�� �22* &� .# � �1� +� �1�1�� �+�"&$� 0*2� �7�,� ;2*� ���
"#&"2%&�� �(�&A� �1�1� +$%&$�� �7�,� &*� /($� 7�� 20� �-&$�� ,5�� �6&$ #..&�
;&)"� &))&*�  &)8+�� �)*22"?/"&A� 2))&�  &� =8*+%&� &*� "&%);?$%"&A� �1�1� &*�
2))&� �,P�� �6&$ #..&� �"*22)?/"<�� �-&$� &*� %22&"� �9� �6&$ #..&� "+)F
'2%&� +� )2 )A� &$� �& %2$%� >22� #8&*� 35h�� �22* <$<�� �2)� &*� 0#**+$%&"�
.& � 15h �� �2$� %#*� �+%�  &*0#*� $?>>&� �/-) +%� +� $#%&$� �)=*� 	&6)F
"2%&)�&�� ;8+�� .2$� #%�22� '*(%&*��+ �"$?8$"&��2)� �#.�  ?//&$ &� �-&$��
�?* +0#**+$%&)�&� +� �+$� �&);& �� �22� %*&)"� 82*� �&�()"2"&"� 20� ;2)82$ &$�
�($ *& &� �2*�� �)-//&*A� �+�%*&'� #%� �+�*=%"A� #%� �1�1� &*� &$  2� +//&�
�($ &$�� �&%&*+$%&$� 82*� �5� �2*� 0=*� 822%$&"� 20� �+$&� �+) 02*&)�&*A� #%�
�>%2$%&$� 82*� �22� �.22"� '&%-$ "A� ;82 � &$� �2..&$)+%$+$%� .&))&.�
�2))&$&� 0*2� �13�� #%�22� 8+�&*�� �&*�&*� ')&8&"� )+ "� �)'(&*(.� 0#*�  -%"+%&�
	#)/A� #%� �2*+'#� ;2*�  &.A� �='.?$ &$&� �+ <$+(�A� �*=-&*A� �#))&*A�
�$%'&*%� +$�� 0)�� 2*'&6 &*�  -%"+%"�#%�%# "J�  &"�%22*� 0*&.2 A� ;82 � #%�22�
�$ ;-%%<*"2))<$<� 8+�&*�

�&*� �28$&�� �>)-�$+$%&*� #.� �$ '-%%&*"2))<"� +� �+ &$� 0#*� �8&$�/&F
/*+%&$A� .&$�  &"� ;2*� 0#*.&$")+%� )+%%&"� #./*+$%� �555�� �"� �2$ "2)� 0*2�
�177� 8+�&*� /($� 95�� �$ '-%%&*&� +� �2*+'#A�  &*20� 97� �=*$� #8&*� �,� �2*��
�� ��"&� �# &� &*�  &*� �3�A� +� , &$� ��A� +� � +<� ��� #%� +� 3 &� �13� �&$$&�/&*���
�� ��5�� &*� �2))&"� �"&%&"� "+)� 7�7A� #%� �22� %22*�  &"� *2�/� #>2 �� ���3� &*�  &"�
��3� #%� ���3� &*� �2*+'#�;&)"�#>>&� >22� �,�9J� ;82 �  &*� )2'"&�� +�  &$� )2$%&�
�& %2$%�>&*+# &� &*� %&$#>*&""&"�� �%�22� �-'+))& &"� ?$ *&�� )2$%�#."A�
.&$��+//&*"�� ��5��$#"&*&*�`& &)A�2"� �-&$� /($� ;2*�&"�%*($ .(*&"� �(�A�
����� &*�  &)� &$&� ')&8&"� "+)� "*&A� #%� &0"&*� ��,5� /#..&*�  &*� �"2 +%� 0)&*&��
�%�22� �"*22)2%&$<�� �2)� .+$ �/&�� #.� &$ � +//&� 2 � 	*+8+))+%;& &$��
�&6�� �$� �)-//&� ���5� �?""&*� 	2*"� +�  &$$&� �E<)� 20� � 8+/)+$%&$�� �&"�
82*� &$� 8#) �#.� �*/2$A�  &*� %+/� ;&$� #8&*� �-&$@� 20�  &$�� ���� �22* &�
#%� �(�&� ')&8� /($� +0=)%&� �8+�&$� �H�� ;&)"� �>2*&"A� .2$%&� �"# � ( &$�
�2%A� #%� &$� �2 &� #%� &"� �2*� �(�&� ')?�"&� ;&)"� #.�� �/2 &$� 2$�)#%&��
"+)� ,955� �+%� 2)&*X�� �2%&0"&*� ')&8� ��� �#*%&*&� +$ �"?8$&"� 0#*� 2)� ;28&�
&*�"2""&"�  &)� 20')?�"&� �)*22"2%� .& � &)� $-"� �)*22"2%� +� �"& &"� 0#*� �"&$P�
)2%A� #%� ����� 0+/� �='.?$ &$&� �+ <$+(�� #%� �&$*+/�&$� �2.)� �#))&*�
�>>&)� ;8&*� &$� �()/"� >22� ,9� �+%� 2)&*�0#*� +//&� 2)� ;28&� &0"&*/#..&"

���



�$$'( <)� #.� 2)� <*�)2))&�  &*&�� �"*2$"2%<� .& � �&%)!�� �-&$� 8#/�&*� ( �
$*� �2$ �'-/)? &*$&� #%� /#..&*� &0"&*;22$ &++� D+)� 2"� )+%$&�  &"A�  &$�
�"*?'&*� +.# @� &$� 8+$ �/+'<)+%� �#'�"2 �� �&$� "+)� �+))& &"� 20�  &$� )+))&�
0#*�#."&� �-A� �2*+'#� '2*� 8�?*<"A� ;#*&*� #%�$$� $#%)&� �*?/� #.� �(�&$&��
#%� �2 &*$&�� �+)�"2$ �� �) �"& �$(&$ &$&�� �*#"#/#)� 0*2� �1�3� %+8&*�
$#%)&� �>)-�$+$%&*� +� �22� �&$�&&$ &�

�1P�5� �-$&�� �) �)& �.2�+ &$<�2"� ;28&� 8?*&"� �?*)+%� $+ /2X*&@� &$� )2$%�
�?//&� �#*%&*&� 022*� �22/&%� #.� +$ &$� �P�� �2%&� 2"� ;28&�  &� >22P�
2$/& <� 	#*;#) � ?$ *&"A�  2�  &� &))&*�� 8+)� ;)�+�8&� >2$"&"�� �$� �/2)� 0#*F
'& *&� �+$� �"&$'*#A� �22� &$� �#%$� /2$� /#*&� >22�  &$�� 2$ *&� �/2)� �#*%<�
0#*A� 2"� �&$ &�"&$&$&� ;2*� 0*+"� �#;�� �#%)&� 022*� �* *&� "+)� 2"� +$ 0)-""&�
 &*&�� �?* &*� "+)� �2 &$� +� 	)(%"� #%� )+%&� �+$6&� .& � �2'#&*$&�A� &$�
�2$ A�  &*� ;2*� 0#*=%&"� �+$� �*($ � 8& � 2"� ( 0)-""&� �?* &"A� 022*� �* *&�
"+)� 2"� 0)-""&�  &)� "+)'2%&A� ;8#*�  &)� 0#*� ;2*� �"22&)�� �2%&*&$� �/2)� +$ &$�
�� �2%&� '#*""2%&�  &)� �*?$ &A� ;2$� ;2*� )+%%&$ &� >22� �2 &$A� &$� 2$ &$�
�/2)� 06&*$&�2)�  &$� :#* A�  &*� )+%%&*� )2$%�� ;2$�� �28&%?* &� >22� �2 &$��
�&$� ;2)8&� �-� �-$&�� 2"� ;28&� 022&"� �22)?%@� �&)8� �-0#% &$� 022*� �* *&�
"+)� 2)� )2 &� �+$� �"&$'*#� ( � 0#*� M�/*+</&�� �?$%&!� *&>2*&*&�� �1�G/GL� 0+$ &*�
.2$�� 2"� :&$�� �.& � /($� ;2*� )#�<� �*?  &*� #8&*� �+$� �.& +&A� ;82 �  &*�
'&"&%$&���#.� .&%&"� 02*)+%"@��.< +<$� ;2*��&)80=)%&)+%��"*22"2%�� �.& &$�
')+8&*� �"*2/�� >2$"&"� 0#*� &$� �2*/� #%� 022*� 2)8#*)+%� � 82*�&)�� �13�� &*�
 &"� +%&$� %2)"� .& � ;2.@� ;2$� �/2)� ( '& *&� �+$� ���&� #%� �/#*�"&$� #%�
#8&*'-%%&� �+$� M�();2) !� .& � �82 �8+$%��  2�  &*� 0)&*&� �2$%&� ;2*�
8?*&"� �) � +�  &$A� ;8+)/&"� M/2$� .& 0#*&� �"#*� ()-//&)+%� �/2 &!�� �195�
/#$�"2"&*&*� �) �"< �.?$ &$<A� 2"�  &*� +� 0)&*&� �(�&� +� �&))&.%2 &� +//&�
&*� $#%&"� �#0"� #8&*� �#//&$&*$&A� #%� �) %$+�)<*� 0)-8&*� *($ "� +� �(..&"A�
$22*�  &"� ')?�&*� � 	)&*&�20� �?*&)�&*$&� ;28 &� ;&))&*� +$%&$� �#0"A� #%� 82*�
 &�(2%"&"� ( )&6&"� "+)� 	2""+%0#)/�� �22� .2$%&� �#0"&*� 02$ "� �) �"< �P�
.?$ &$&� �#� #%� �#*8� )?"� #.� �/#*�"&$&$� #%� %28� �* *&� "+)� �"*2/�� 2"�
0)-""&�  &"�� �"#**<� 	#*�+%"+%;& � .# �  &$� 0*-%"& &� � �822 <� ;2*� .2$�
2))�22� �+$&� �"& &*� +//&� 8?*&"� "*-//&"� 20�� �$ &)+%� �193� ;&  &*�  &"A�
2)� �-&$�� �/#*�"&$&�#%� �"&$'*#&*� &*� 0($ &"� +� �* &$J� /($� �#*&$� �)<+$P�
�.& �� �#0"� 82*� �#.� "+)0#*$�� �2$� ')&8� �"*2/�� >2$"&"!�

�8#* 2$� �2 &$� ;2*� �&"� ( �  &� �"& &*A� ;8#*� �) �"< �.?$ &$<� *&6�"&�
�22)2)&A� %+8&*� �*#"#/#))&$� +//&� $#%&"� �$ "*-/� 20�� �2$%"� .&*&� "2)&$ &�
&*�  &$� )+))&� �.�"?$ +%;& A� 2"� ;&)&� �-&$�� �8+$<'<�)2$ � ;#) "� "+)� >22�
�2 &$A� ;8#*�  &*� 82*� $#/� 2"� *# &� +� #%� %#*<� �+%� "+)� �# &� .& �� �22 2$�
;28 &�  &"� 8?*&"� 0*2� �+ &*$&�� �#*%&$A� #%� �22 2$� 82*�  &"� &$ $(� �11�A�
 2� �&%&*+$%&$� >)( �&)+%� 02$ "� >22� 2"� �/*+ &� +$ � .# �  &� )#�%2$&$ &

���



�8+$�� .&$�  &)� �/&)&� 0#*�+� #%� 0*&..&�"� 20� �&$�-$� )+)� �#'2/� -*/F
$+$%&$A� �#.� ))&%&*+$%&$� 8+) &� 0*&.&)�/&A� .& &$�� �&$)+%;& �;&$�-$&"�
/#.� +� 2$ &$� �2G//<�� �&�/*+>"&"� >22'# A� 2)�  &*� +//&� .$2))&� 0+$ &��
)#�&� �8+$� >22� '#'�)? &*$&�� �2 &*� #%� �2*/&*A�  2� M�#'2/�>)2$"$+$P�
%&$�  &*8& � )+ &*A� #%�  &"�  &�( &$� �&*� +� &$� �-� +) &� ( !�� �8&*"*? &)�&�
$0� 	#*'( &"� �/() &� .& 0=*&� �#$0+�/2"+#$� 20� �8+$&$&� "+)� 	#* &)� 0#*�
 <� 02""+%&�#%� - &*)+%&*&�,� �+%� 2)&*�+� �()/"�� �� �2*+'#� 82*� +$$$� ;(*"+%�
+� �&$ +$%&$� .& � 2"� 0#*&�  &""&� �22'( � ( � +� �*2/�+��� �&�/*+>"&"� 82*�
 2"&*&"� �1�� :($+�� #%� 2))&*& &� 3�� :()+� �11�� ')&8�  &)� '&/&$ "%6#*"� 8& �
�>)?�$+$%� >22� �22 �"(&�2.)+$%<$A� #%� H� ;82 �  &*� 82*� 8+%"+%&*&� H�
.2$� 8& "#%� �"*2/�� 2"� >22)?%%&� �?%"&*&$� #%� �2*/8#%"&*&$� 2"� #>"2%&�
2))&� >22� �2 &$�%22&$ &��8+$�#%�0#*&� <+$� )+)� �-0#% &$�� 	#*�2)�#>+) $&�
 <� )#� �+&$ � "+)� �+ /?*;& � +�  &$� $8&� �&*$+$%A� ;)&8�  &"� )?�"<.)A� 2)�
 <� �/() &� ;28&� �# <><$%<$&� "+)� �&)+$%�� �%� $+ /?*&� ')&8�  &�� �&F
�/*+>"&"� 82*� ')&8&"� '&/&$ "%6#*"� �=* 2%� �0"&*.+  2%A� #%� 2))&*& &�
�=$ 2%� �#*%&$� 82*� �?%"&*&$�#%� �2*/8#%"&*&$� +� 	($/"+#$� #%� M#>"#%!�
>22� �2 &$� &$� �&)� �8+$A� �#.� "+);=*"&� 	2*8&*� �**<'#<�#%� &"� �2*� 2$ *&�
�#*%&*&�� �.� �2$ 2%&$� ')&8� �8+$&$&� "*# ��  <� >22%?) &$ <� �#*%&*&��
�*#"&�"� �#)%"� 8& � �(/"+#$� #%� �()/)<.<� +$  *&8$&�� �&$� �#.� �22� #0"&�
0#*� 82*& &�  &"� +//&� )?$%&A� 0#*� �2$<&))+&"� �&)8� ;2)& &� +� )A$$ � >22� �+$�
�"*+/�&� �&02)+$%�� ���� �#8&.'&*� �11�� ( %+/� &$� �)2/2"A�  &*� 8&)� %&$"#%�
�22;( <"� #.A� 2"� �8+$� +//&� .22� 0+$ &�� >$2� �2 &$� &))&*� +� �#'2/�P�
"#0"&*$&A� .&$� $& �2""&� �"*200&$� '&"- &)+%�� �8+$&$&� �/() &� $(� +//&�
/#$0+�/&*&�A� .&$�  &*� �/() &� 20� ;8&*"� #>"2%&"� �8+$� '&"2)&�� ,� �2*/�
"+)� 	2""+%/2��&$J� �/&)&�  &"� 2$ &$� �2$%A� 2"� &$� �2$ �� �8+$� #>"#%&�A�
�/() &� ;2$� '&"2)&� #''&)"A�<%�"*& +&��2$%��/() &� �8+$&$&� /#$0+�/&*&���
�(� �-$"&�� �**<)"#<A� 2"�  &*� 82*� %# � �&$+$%� +A� 2"� ;2$� #%�  <� 2$ *&� 0+/�
( '&"2)"�  <� �&$%&A�  &*&�� �8+$� ;28 &� +$ '*2%"� 8& � �(/"+#$&$A� �2$�
 <� $=6& &�� .& � �()/"�)*200<$A� #%� ;2$� �=%"&� '22 &� �.".2$ � #%�
�#$%&� ;&*#.A� .&$� 0+/� �0�)#%�� �*?.+&$� "+)� �?%"&*� #%� �2*/8#%"&*�
0#*� 2)� #>"2%&� �8+$� >22� �2 &$� 82*� 2))�22� 02) &"� '#*"A� #%�  &*.& � /=)F
$& &�� �8&*&$� /&$ &)+%"�� �8+$� >22� �2 &$� *2*� &$ $(� +� .2$%&� �2*� &$�
�$2*&�  2%)+% 2%�� �+$%�� �1��� 82*� .2$� 0�� �/��� +//&� /#..&"� 8+ &*&�
&$ A� 2"� &$� �#*%&*A� �)&� �?�#<A� 02$ "� >22� 2"� /)2%&� "+)� �.".$$ <$�
#8&*� �80#% &$A�  &*�;28 &� )2 &"�$#%)&�20�;2$�� �8+$�#>"2%&�>22� �2 &$��
�2$� 0+/� <)� .&%&"� �/*2>"� �82*� 0*2� �.".2$ &$A�  &*� �&)80=)%&)+%� %28�
�80#% &$� �&"�� ��57� #."2)&�� 2""&*� �2 &�8+$&$&@� &$� �$$ � �"# � "+)"2)"�
0&*�2)� ;28&� ;+$ *&"� �?%"&*&$� +� 2"� #>)2%&� $#%)&� �8+$� >22� �2 &$J� )+2$

911



62%& &�  &.� ( � %&$$&.� �#..&$A� +$ &$� �?%"&*&$� /($ &� 0$2� 02"� +�
 &.� #%� '*+$%&�  &.� +� M�-&$�� 	#) !O�

�&**& #..&"� #8&*� �2 &$� .22""&� �8+$&$&�  &)&� .& � �($ &$&A�  &*�
#0"&� 2$02) "� 	#)/�� ;22 &� M*&6�&$ &� #%� �8<$�� &%$&� �$ 822$&*<� #%�
 &*&�� �#*$!�� �#*%&*$&�0+/� �22� �* *&� "+)� 2)� ;#) &�  &*&�� �($ &� '($ $&J�
'8+��  &� �"*&60& &� *($ "� >22� �2 &$A� �/() &� C2".2$ &$� +;6<)�)22�  &.�
>22� �6&*&$�� �&%$+$%��� �&"� '2*� $�G&>>&� ;6()>&"� ;8&*/&$� �"#*"� &))&*�
)?$%&�� 	#)/� 82*� #8&*2)"� +� �-&*$&� V( )&8&"� .& �  &)� 0*-%"&)+%&� �8+$&*+�
6*=2� �2 &*$&A� #%� �2*+'#� 82*� ;8&*/&$� 8?**&� &))&*� '& *&� +� �22� �&$F
�&&$ &�

�#*8&"� �22� $2"(*)+%8+�� +//&� '& *&� ( � &$ � �2 &*$&�� �&)� 82*� �"#*"�
( �"(//&"� 8& � �-&$�� �$)?%A� #%�  &"� 8+�"&� �+%� %&$$&.� �2*;($ *< <*�
2"� 8?*&� 0#*� �"#*"�� �&"� %2.)&� �22 ;(�� )22� 6#� )2$%"� )?$%&*&� 0*&..&�
&$ � $(A� #%� 0=)%&)+%� ')&8� �2%"#*8<)� �22� .&%&"� �+.*&�� �2� .2$� +//&�
8+ �"&� 2$ &"� 2"� '*(%&�  &"� "+)A� ')&8�  &)� �>)2%�>)2 �� 0#*� 2)"� .()+%"A� #%�
 2� $28$)+%� 0#*�  &� #.'#&$ &�� �*?$ &�� �1�1� ;28 &�  &""&� )2%&"� �22�
�"?*/"� �8&*;22$ A� 2)� .2$A� 0#*� 2"� ;?..&�  &"� )+ "A� "#%� �&"2)+$%� 0#*�
�)2 �&$�� 	#*�&$� �*?$ &>+$ �� �/() &�  &*� 22*)+%� '&"2)&�� &$� �/+))+$%� >*��
�82 *2+028$� #%� 0#*� <)� �/?*<)$ � "+)� �#..&*� "#� �2*/X��

�1��� ( %+/� &$� 	#*#* $+$%� #.A� 2"� �#8& %2 &*A�  &*� &*� 	#*"�?""&)�&�
20� �#8& )2$ &8&6&$&A� �/2)� ;#) &�� *&$&� #%� *-  &)+%&A� #%� �1��� �/�?*><��
 &)"&�  &*;&$A� 2"� 2))&� �#'�)? <*$&�� �2 &*� �/2)� M;#) &�� *&$&� #%� 0&6&�� +�
 &"� .+$ �"&� &$� 2� "#� �2$%&� #.� �%&$� �2."� 2"� �$&� #%� ��� #.� �+$"&*&$�
'#*"0=*&�!�� �&$� .2$� "#%� $(� &$%2$%� +//&� �)+%&� �22;( � 2)"� 0#*� 2)8#*)+%A�
#%� �-0#% &$� 82*� �#.� �&%&)� 8+))+%� $#/� "+)� 2"� �&� %&$$&.� 	+$%*&� .& �
�8&*;#) &)�&$� 20� &"� �22� (*+.&)+%"� 	#*)2$%&$ &�� ��59� .+$ &*� �."F
.2$ &$� #.A� 2"� ;2$� ;2*� >22'( "A� 2"�  &� �"#*&� �# $+$%� -$%&*A�  &*�
)+%%&*� #>� "+)� �(*&� #%� �)2$/<8�&*/<*A� �/2)� 06&*$&�J� .&$� ;2$� &*� +//&�
.&*&� �"*+/�� &$ A� 2"� ;2$� "+)0=6&*A� 2"�  &"� +� 2)� 	2) � .22� �/&A� �22� �$2*"�
 &*� &*� "+)�22<"�5�� ����� ')&8� 0�� �/��� �� �#*%&*&� +� �2*+'#� �=**&%2 &�
�"?8$&"� >22� �22 �)(<$� 0#*� 	#*�=..&)�&� .& � �2 &$�� �&$;#) &)�&��
�&"� #>)-�"&�� ($ &*� �2%&$A� 2)� �"?8$+$%&$� 82*� 0*&./2) "� 8& � &$� �*"+F
/&)� +� �"+0"�28+�&$�� �/#$)� 	#*;#) &$&� +� �=**&%2 &� +//&� 82*� 8?**&� &$ �
2$ *&� �"& &*� +� �-&$A� %62) "� �22"2)<$� /($�  &$$&� �2 &A� ;82 � .2$�
$#/� "#*� �+%&� ;28 &� �+$� 	#*/)2*+$%� +A� 2)� ;&*� '#& &� �"+0"�28+�&$�� �#$F
/(**&$"� �2�"#*� �&;()"\A�  &*� 82*� �& 2/"=*� 20� �2*+'#')2 <)�� �2$�
#>)-�"&A� 2)� ;2$� %2$�/&� *+%"+%� +//&� ;28 &� *&$�&"� �+)� �2 &�)-//&� +�  &�
�+ �"&� 0+*&� �%&*A� #%� �*($ &$� ;&*"+)� 82*A� 2)� ;2$� +� )2$%� �+ � ;28 &�
8?*&"�&$&� �2$ � +� �2 &$A�  &*� %6#* &� *&$"A� #%�  2� �$28�&"� 0*2�  &� 2$ *&

���



�$>&))2"+%22* <$� �&"� 0*2� �+*/&�"+&$�
�!"#� � �� � �� � +")G# " �

�$>&�2$%22* &$� .# � �2> )2$�"*B &�
�#"#� ��� �+(�)�



�$ &�)-//<*� 8& � 	?* �&)&$� �"2 +%� ')&8� 0#*)� +$ � >22� )+2$�� �2 &>2*"A�
02$ "� )+2$�  &)� =*/&�)=�"� 2"� 8& ')+8&� .& � �&$�$+$%&$�� �+%"+%;& &$�
;&*20� $+22)"<�  &� 2$ *&� +$ �"+<8$< <� 8& %22�� �%� ;&  &*�  &"A� M 2� $(�
 &� =8*+%&� �$ 822$<*&� +//&� ;&))&*� 0+$ &�� �22� 0)+""+%&� #%� #* &$")+%&�
.& �  &*&�� �2 &'*#�� �&$�$+$%A�#%�  &*� +//&� .# �  &.� &*� *&6�"� #00&$")+%�
�2$2$/<!A��22� /($ &� &� +$ �"?8$& &� 022� �(8�2"� �)+>>&� .& � &$� � 82*F
�&)X�X�� �%�  &$� ;62)>� $#/� +//&� �"#*"�� ���� �/"#'&*� ����� 2$/&*� $&.)+%�
�8+�&$� #8&*A� 2"�  &*� M)+%%&*� �=% -$%&*� +� �=**&%2 &� +�  +��&� .#*/&�
�0"&$&*� �22� 2 �/+))+%&� �&*�#$&*� ;2*� .2$)"�  &*&�� �-' &� ;22 &� .& �
	#  &*�#%� �?$ &*!�� �)� �2*� �22$& <*� &0"&*� >22"2)&*� �8+�&$A� 2"� �=%P�
8#%$&� /#*<*� %&$$&.� �=**&%2 &� ( &$� �2%�.2G/A� �22� D)# $+$%&$� �+*#��
#8&*� �2 &$� �-&$� +%&$$&.�� ��,7� �/*+8&*� �)2 &"A� 2"� .2$� +� �=**&%2 &�
82 &*�+� �-$ � #%� �2$ �� ��  &"� "+)� �2 &$� �"= &$ &� �?$%&� )+%%&*� �2 �)<*�
20� �&�"&A� #%� +� �=**&.2*/� )+%%&*� 0)&*&� �$ �)&*� �22� $?*� �&6&$A� 2"�
�&�"&$&� ')+8&*� �/-�� ��,�� ( �"& "&� �-0#%& � �2)&$)+$&*� 	#*'( � .# �
� /=*�&)� 20� �= $+$%� #.� �2%&$� +�  &$� 82*.&� �#..&*"+ J�  &"� .2$")<�
/($� �/&� .&))&.� �)�� �� �0"&$� #%� �)�� �� �#*%&$�� �='.2$ � �$%'<*%�
/)2%& &� ;&*#8&*� "+)� �.".2$ &$A� #%� �80#% &$� #>)-�"&�  2�� 2)�  &)� 82*�
�$%'<*%A�  &*� ;28 &� %+8&"� �$)& $+$%� "+)� 	#*'( &"A� + &)� '2$� >2$� &$�
.&%&"� ;& � �2%� ( /=*"&� �"+$/&$ &� �8+$<%# $+$%� >22� &$� �22� (0#*F
�82*)+%��22 <A�2"� �#8& %2 &$� ')&8�#8&*�22&"� .& � �= $+$%A�  &*� .2$%&�
�+.&*� &0"&*� 0-) "&� �-&$� .& � ()+ &)+%� �)2$/�� �-0#% &$� ;28 &� >22�
&$� �22 �"(<�2.)+$%� 0#*<�)22<"A� 2"� �# $+$%�8=%$&$<� �/() &� 82$&�
"?""&� #%� �= $+$%&$� ($ &*� � /=*�)&$�  ?//&"� .& � �2).J� .&$�  &)�
&*/)?*& &� �#*%&*$&A�2)�  &� +//&� ;28 &� �22 � "+)�� �&*� 82*� �22� +//&� 2$ &)�
2"� %=*&� &$ � 0#*'- &� � /=*�)&$� #.� �2%&$� +�  &$� 82*.&� �+ �� �."F
.2$ &$� *&�#)8&*& &A� 2"�  2� :#* '*(%&"� 82*� &$� �22� 8+%"+%� �?*+$%� 0#*�
�2*+'#A� 8+) &�  &"� 8?*&� '&"?$/&)+%"� 2)� 02�"�?""&� � /=*�)&$� "+)�  &�
$?8$"&� �+ &*A� .&$� �#%$&$&� �/() &� 8?*&� ;?""&A� #%� �&$#82"+#$&$� 0*2�
M�*+82"&*!� '(* &� '#*)/#*&�� #.� �2""&$� #%� +� "?""&A� "+) ?//& &� �#%$&X,�

�= $+$%&$� 8& ')&8� �+ � &0"&*� 2$ &$� 2"� >*- &� �-&$�� �2 &*�� �����
�/*+8&*�&$� �$ �&$ &*� +� �8+�&$A� 2"�  &*� 8& � �= $+$%�( /#*�)<$� �>+) "&��
�22� .&%&"A� 2)� �2 &$� )+%$&*��&$� %# &"� �*2/.2*/�� �-0#% &$� �82*&*� +�
&"� 0=)%&$ &� �(..&*� ($ 8+%&$ &� #%� *&%$&*� $?*.&�"� �# $+$%��>+) <)�
0#*� (($ %22&)+%"�

�+� �/2)� ;&)"� #>� #8&*� �+ )&$� 20� 0#**+%&� �2*;($ *& <A� 0#*� �2*+'#�
'&%-$ "&� 2"� 2$"2%&� �2*2/"&*� 20�  &$� *&$&� #%� ;-%%&)+%&� �-A�  &$� �+ &$�
;2*� ;20"� �-� 0#*� 2"� 8?*&�

���



�� � �0"�0#"#� � - ) "G"0 � :<*L�� � �

�((X"+.̂ "02";U� :+�$)+2.8��*/�<+)<*$<� #%� �)2%"&*+&"�

�&��� ����&���'&����&��

� ������������� +� �/+..+$%&A�  &*� 0#*.&$")+%� �)(..& &� 0*2�
�� �2) &.2*)+ &$A� '*?$ "&��#.�#."2)"� �9�5��2..&$� .& �  &"� .&�"&�

20� �-&$�� �&)� 82*�  &$� 0#*�)&� )Q �)&))&)�&�20� %2.)&� �+$ &*�� �&$&*&� �2$/�
 &"� �"#*&� �)#�"&*/#.>)&/�� +� �*(�A� #%� #.� )Q2"*+<+<*).�&$<A� �#.�  &$�
#>')#.�"*&$ &� �2$ &)��"2$ � *&6�"&� +�  &$� 0#*�"&� �2)8 &)� 20� �555P�
�2*&$&�� &*� /$2>"� $#/� �+$ &"� "+)'2%&�� �+� 8& �� 2"�  &� .&*&� 8&);28&$ &�
')2$ "� �#*%&*$&� /#')&� �"#*&� �&)&� 20� �)#�"&*'-%$+$%&*$&A� �&)80#)%&)+%�
0#*�  &*.& � 2)� ( 8+ &� &))&*� $-#>'-%%&�  &*&�� �22* &�� �+� '&;#8&*� ')#"�
2)� .+$ &� #.� �#*%.&�"&*� �#*&$� �#*&$�&$�� �#'� 20�  &$� �"#*&� M�2)!�
+� �5,,� #%� #.� �-�/*+8&*� :2<#'� �#.*+ �&$�� #%� �22 .2$ � 	*2$�� �2$F
�&$�� �"#*&� �2"&*+2)&/#'� 8& � �2..&� �&6)+%;& �� �&$� �/?'$&��  &*�
*2.)&�  +��&� �-%$+$%&*�0*2� �"#*;& �"+ &$A�&*��(..2*+�/A� .&$� "+)�"*?/F
/&)+%"� "- &)+%"� 8+�"� +� &"� 0#*&%22&$ <� �2>+"&)�� �($� &$/&)"&� �6&$ #..&�
&*� .2$� +� �"2$ � "+)� 2"� 0#)%&� %&$$&.� �+ &*$&�� �.�/+0"&)�&*A� #%�  &$�
?) �"&� 20�  +��&� &*� �2$ �'-/+*/&$�� �&"� 82*� /($� �+*/&$�� �*?8?*/A�
 &*� �9�5� ')&8� &)� �00&*� 0#*� �(&*$&J�  &� �#)+ &� �*($ .(*&� ;2*� $?>>&�
)2%&"� �"#**&� �/2 &� #%� ')&8�  2� #%�22� +� 2$ &"� 46&.& � '&82*&"� %&$$&.�
)2$%&� �+ &*�

�$/& *#$$+$%� �#0+&A�  &*� 8& � 	*& &*+/� �G�� �# � #8&*)#%� �+8%& +$%&"

��	



>$2� �#))2$ P	2)�"<*A� 8$*� &$� .&%&"� 0#*&"2%�#.� �2.&A�  &*� +//&� 2)&$&�
�#*%& &� 0#*� 2"� 022�  &"� .&�"� .()+%&� ( � 20� �+"� �# �A� .&$� #%�22� �2""&�
 &)� +� '& �"� .()+%� �"2$ �� �($� #>0#*)&� ')�� 2�� &$� $-� �#8& '-%$+$%� >22�
�2)�"< � �)#�"&*� #%� &"� �"#*"� �#*$.2%2�+$� D�*#$$+$%&$�� �(2* E� +�
�2/�/#8A�  &*� '&%%&� �)22*�  &$� �2%� +� �2%�� �($� ;2*� �+//&*"� #%�22� +�
�2*+'#�#>0#*"�  &$� �22* A�  &*� +�  &� 0#)%&$ &� �+ &*� /2) "&�� M�$/< *#$P�
$+$%&$�� �22* !�� �&*� /($ &� ;($� '#� ($ &*� �+$&� �$�>&/"+#$�*&6�&*A� #%�
�22* <$�� �2%2�+$&*� /($ &� .# "2%&� �2$ %+) &/#*$&"� 0*2� �*#$%# �&"�
>22� �+ ))#))2$ �

�&$� %2.)&� �+*/&� )22� >22� �6#*$&"� 20� �)#�)&*%2 &� D$(8?*&$ &�
�&�"&*%2 &E� #%� �#**<%2 <A� .&$� $#%&"� "+)'2%&*-//<)� 0*2� '&%%&� �2 &*A�
�22�  &*#./*+$%� �+*/&$� ')&8� �)2 �� "+)�  &$� )+))&A� '&�/& $&� �+*/&%22* ��
�0"&*� �+*/&$�� �*2$ � ')&8� �+*/&%22* <$� +$  *2%&"� "+)� �&'-%%&)�&� #%�
�$/& *#$$+$%&$� ;2*�2$"2%&)+%� '&�)2%)2%"� &$� 20� �*($ &$&� .& � �+*/&P�
*(+$&$� &))&*� +� 2)� 	2) �  &$�� �/+'A� #%� ;2*� #>0#*"� �+$� �22* � .& � 	#*F
;(�&"� "+)'2%&"*(//&"� 0*2� �2 &)+$+&$�� �&$� %2.)&� �+*/&�� �/+'� ')&8�  ?/P�
/&"� .& � <)� $-"� �2%� #%� 2$8&$ "� "+)� �2%2�+$� &))&*� �2 &�� �2%�  &$$&�
�"*2/"&� ;&$ &�� �*($ � �+%� $& � "+)� �#&$A�  &*�  &$� �2$%� %+/� ;&)"� #>� #8&*�
$(8?*&$ &� �(;*�8<6�� �+*/&$�� )+))&� �#*� 0+/� .$2�/&� �#8� 2"� �"22� �#.�
�(+$A� #%�  &)� &*� 8&)�  &$� �;*+�"+2$� ��� +� �7�1� %28� �* *&� "+)� 2"� $& '*- &�
0#*� 2"� 2$8&$ &� �"&$&$&� "+)� �&>2*2"+#$� 20�  &"� 0#*02) $&� 	2""+%;(�A�
M�<%+$$&;(�<"!�� �� �#$%&'*&8&"� "2)&��  &*� %2$�/&� 8+�"� #.� &$� M# &�
�+*/&!J� .&$�  2�  &"� /2$� /#$�"2"&*&�A� 2"� �+*/&�/+'&"� +� �2*;($ *< <�
 &*&0"&*� ;2*� �"22<"� �#.� M�2 &!A� /2$�  &"� /($� 8?*&� �#*&"� ;&*� &*� �2)&�
#.J�  &"� ;28 &�  2� #%�22� .&*&� &$ � �2"&*+2)&*� $#/� "+)� �&)8� &$� .&%&"�
%&$$&.%*+'&$ &� � '& *+$%� 20� &"� )+))&� 	2""+%;(��

�<�<$� $?8$&*� +//&� >22� �+$� �&%$+$%� �*#$$+$%&$�� �22* J� ;2$�
$=6&�� .& � 2)� 2$%+8&�  &$� %2.)&� �+*/&�� �)2 �� .& � 0=)%&$ &� �&.?*/F
$+$%@� M�(� '*(%&�� �2..&� �+*/&� "+)� �2 &!�� �� �+ &$� #./*+$%� �715�
')&8� �*#$$+$%&$�� �22* � ($ &*/2�"&"� &$� �"#**&� �&>2*2"+#$J� ";+� �71,�
;&  &*�  &)� +� &$� �$ '&*&"$+$%� #.� �)#�)<**(+$<*$<@� 	#*� 02$� �2*� �+ &$�
')&8� &$� �"#*� �&)� �(*&� $& '*( "� #%� �"&$&$&� ;&$0#*"� "+)� �$/& *#$F
$+$%&$�� �22* � +� �2*+'#�� H� �� �2B&*+$%�)+�)&$� 20� �7�,� 8(* &*&�� �$/&F
 *#$$+$%&$�� �22* A�  &*� &*� �/2""&0*+A� "+)� �75� �+%� 2)&*� #%�  &$� '&�/*+F
8&�� �22)& &�@� M��� 	#%�  #''&)"&� D"#&"2%&�E� #%� ��� &$/&)"&� 	2%� �(�A�
;8#*20� �7� &*� "?//&"� .& � �)*22J� $#/� &$� %*($ .(*&"� �#*$)2 <� �#.�
&*� �5� 	2%!�� �&$$&� �#*$)2 &� &*�  &$� %2.)&� �+*/&J� .2$� >)&6& &� 6#�
2) *+%�+� &��+ &*A� 2��#..&*&"�82*�'+))+%"A�2)�#>0=*&��2 &*�#%� )+%$&$ &�
�-%$+$%&*� 20� �*($ .(*�

���



�+)&*� �$/& *#$$+$%� �#0+&� �.2)+&�� �# � �/+0"&*� �*#$$+$%&$�� �$2* �
�28$� #%� /2) &�� $(� � �������/�� � �2� �&#$#*2� �;*+�"+$2� ;28 &� '&F
/)2%&"� �+%� #8&*� 2"� �/())&�  &)&� �#)+%� >22� �)#�"*&"� .& � �.+��/*+8&*&$�
�&$*+/� �=*&$�&$� �-&A� %28� �#$%&$� ;2.� �7�9� �* *&� "+)� 2"� 0)-""&� $& �
M+�  &$� �$2* � +� �2*+'#� $?�"� 8& � �)#�"<*;28<$A� /2) &"� �."�;(�&"!A�
�#.� ;2*� "+);#*)� �$/& *#$$+$%&$�� �=*&$�&$� �-� 0#*&"#%� 0#*�/&))+%&�
�&>2*2"+#$&*� >22� �.)�%22* <$A� ;8#*#8&*� ;2$� +$ �&$ "&� �&%$+$%�F
;+)2%A� ( &$� 2"� .2$�  #%�  &*20� 022*� $#%&"� �$ "*-/� 20� �-%$+$%&*$&��
�.02$%� #%� �+)�"2$ �� �� �#8&.'&*� �7�9� ')&8�  &*� 0#*&"2%&"� &$� �-$�F
0#**&"$+$%� #8&*� �?* &*$&�� �+)�"2$ � #./*+$%� �.)�%22* &$�� �28&��
�&"� 0*&.%22*� ;&*20A� 2"� �28&$� �"*2/"&� �+%� '2%� �=**&%2 &�� �*($ &�
;&)"� $& � "+)� �=&$�� �22�  &$� 8&�")+%&� �+ &� ;28 &� �?* &"� &$� �?$% &�
20� 15� 	28$&� #%� >22�  &$� #�")+%&� 0*+� 	28$&�� �*&  &$� 20� M�28)%?* <"!�
.# � �#&$� 2$%+8&�� +//&�� �� 	&'*(2*� �7��� 0+/� �.+��/*+8&*� 	*& &*+/�
�(;*� �* *&� "+)� 2"� +$ �&$ &� �>)-�$+$%&*� #.A� +� ;8+)/&$� �+)�"2$ �
M�.)�%22* <$� +� �2*+'#A� ;8#*+� �&$*+/� �=*&$�&$� �-&� "+)0#*$� '#& &A�
$(� '&0+$ &*� �+%A� #%� #.� ;82 � �$ /#.�"� &))&*� �&6&A� �2$�� /#$%&)+%&�
�26&�"?"� 22*)+%� �+ &$�  &$� �+ � ;2*� $- "!�� �&$$&� �$ '&*&"$+$%A� �#.�
 &"� +//&�&*� )-//& &�� 2"� 0+$ &A� ;2*� .22�/&�%+8&"� �$)& $+$%� "+)�  &� 0=*F
�"&� �8&*8&6&)�&*� #.� 2)� �?)%&� �22* &$J� D;+� �#)%"� &*�  &$�� �#$"#>>+ 2(�
�+%&*� +� �+$�  2$�/&� �")2�A� 2"� �/+..+$%<� �+*/&� ;2*� )+%%&"�  &*A� M;8#*�
	2*8&*%22* &$� $(� &*!A� #%� �#00+$2$� "+)0=6&*� +� �+"� �(>>)&.&$"A� 2)�
�+*/&$� ;2*� )+%%&"�  &*A� M;8#*�  &$� �22/2) "<� �*#$$+$%&$�� �22* � ;2*�
�)22<"A� �#.� $(� &*� �#)%"� "+)� �*+82"&!�� �$2*� �2)%&"� ;2*� 0($ &"� �"& �
&*�  &"� "*# �� 2)� 2$8&$ "� �.2%&� +//&� )-//& &�� .+%� 2)� 022� /#$�"2"&*&"J�
 &)� .22� 8?*&� �/&"� &0"&*� �7�7A� ";+� +$ "+)�  &)� �+ �>($/"� 0+$ &�� �22*F
 &$� +//&� $?8$"� +� �/# <>*#"#/#))<*$<�� �22�  &$� 2$ &$� �+ &� &*�  &)�
$?>>&� �&$&*&� &$ � �1�7J� ";+�  &$� �e�5�� �/"#'&*�  &""&� �2*� 0+/� �&"&*�
`+))(+$�&$�� �&8+))+$%� �#.� 	2*8&*� +� �2*+'#� #%� �#.� �2)($�P� #%�
�?**& �"*-//&*� +� �#))2$ �� �2$� ;2*� %6#*"�  &$� %2.)&� �*#$$+$%&$��
�22* � "+)� 	2*8&*%22* �� �2$�� �$/&� �#)%"&� �1P�,� �22* &$� #%� 	2*8&*+&"A�
#%� 0*2�  &)"&� �+ �>($/"� /2$� .2$� %&$$&.� �/# &*$&� 0#)%<� �$2* &$��
�/?'$&� )+%&� #>� "+)� 8#*&� �2%&�� �$ "+)� ��53� &6& &��  &$� 20�  &� �/+0"&$ &�
>*+8+)+%&*& &� 	2*8&*&A� .&$�  &""&� �2*� �#)%"&� 	2*8&*� 	&+)'&*%� �22*F
 &$� "+)�  &$� +� ��5�� ( $?8$"&� �+�/#>� #8&*� �#))2$ P	2)�"<*�� �*�� ")+<#)��
�$ *&2�� �+*<;�� �2$� %28� �955� �+%� 2)&*� 0#*� �22* &$A�  &*� $2"(*)+%8+��
+� �+ &$�� �#'� 82*� ($ &*%22&"� .2$%&� 	#*2$ *+$%&*�� 	*2� 2"� 8?*&�
"#&"2%&�� #%� "&%);?$%"� 82*�  &$� ')&8&"� &$&"2%&�� #%� �)*22"?/)A� .&$�
82*� )+%&0() "� &$� �"#*� #%� �.(/� �22* �� �+�/#>>&$� =$�/& &� 2"� 0#*<P

���



)2%&� 0#*�/&))+%&� 	#*'& *+$%&*A�  &*� 82*� 2$�)22&)� )+)� $+� /#�"&� ��55�
�+%� 2)&*A�#%�&$ 8+ &*&� 8+) &� ;2$� )+$8&�#>0#*"� <)� $-"� %*($ .(*&"� �(��
+� �22* &$� )+)� �.'& �2*/+8�� #%�  &"� 82*� /2)/()&*&"� "+)� �155� �+%� 2)&*��
�2$�2$�#%)<��22�#.� 2"� 022� �"2"&$� "+)� 2"� #8&*"2%&� �22* &$� �#.� �"+0"&"��
�+�>&%22* �� ��  &$� �$)& $+$%� )# � ;2$� "#� 20� �&""&$� ( .<) "<� �?$ �
8(* &*&��22* &$A�#%�  &�2$�2""&�  &$�� �?* +� "+)� 7595� �+%� 2)&*�� �='&F
�(..&$� #%�  &� >22"?$/"&� 	#*'& *+$%&*� 2$ *#%� 6# � 1555� �+%� 2)&*A� #%�
�+�>&$�� 	#*�)2%�%+/�  2� ( � >22A�2"� �-/='+$%� �#�>+"2)� �/() &�2$'*+$%&�
 &� 1555� �+%� 2)&*� +� �22* &$�� �&� 9555� �/() &� �"22� �#.� &$� (#>�+%&)+%�
��"&� �*+#*+"&"A� .& &$��  &� ,555� �/() &� 0#**&$"&�� #%� 20 *2%&�� .& � 9�
>�"�� 	#*�)2%&"� ')&8� 2$'&02)&"� 20� �"+0"2.".2$ &$� #%� 2/&&>"&*&"A�  #%�
�22)& &�� 2"�  &� ,555� �/() &� 0#**&$"&�� #%� 20 *2%&�� .& � 7� >�"�

�&*)+%;& &$� �#.� �+�>&%22* � 82*& &� /($� /#*"�� �))&*& &� ��59� 0)-""& &�
�+*<;� �+$� �+�>&�"#)� "+)� �2*;(�A� #%� ;2$�� �0"&*0=)%&*� �+�/#>� �#6�&$� 0+/�
�+))2 &)�&� "+)� 2)� ')+8&� '#&$ &� 8& � �+)� /?*&� �&.+$2*+(.� +� �&�"&*'#*%��
�&$� $-+$ *<)"& &� �+�><%22* � +� �2*+'#� .2$""&� �22� ( )&6&��� �&"� 82*�
$2"(*)+%8+��&$� 22*)+%� 	#**&"$+$%A�#%� ���5� �2)"&� .2$� �22* &$� "+)� �(/F
"+#$�� �#))&*� 	*& &*+/� �;*+�"+2$� �>>&)� /#')&�  &$� 0#*� �Q�7��� �+%� 2)&*�
#%� ,� �2*/�� �& � ;2$�� 	2))+"� ���7� #8&*"#%� :#*%&$� 	*& &*+/� �>>&)�  &$�
0#*;&$8?*&$ &� �+�>&%22* �� �2$�� �$/&� �#)%"&� ��99� �22* &$� "+)� ��?�)P�
%+8&*� �;*�� �2*<(�� �$( �&$A�  &*� #>0#*"&�  &$� $(8?*&$ &� �#8& '-%F
$+$%P� �&$&*&� ;2*� �22* &$� �/+0"&"� �6&*&� $#%)&� �2$%&� #%� ;&  &*� $(�

�)�&$�� �#"&)��
H� ��,1��"# "<�.2$� 8& � �*28$+$%� +� �>>&)�� ��?$%&A�  &*� '2%� �22* &$��

�28&� �"*2/"&� �+%� $& � .# � �#&$A� >22� &$� �*($ .(*� 20� �($/&�"&$�
/($� �� �82*"&*� ($ &*� :#* #8&*0)2 &$�� )E&*� 02$ "&�� #%�22� �>#*� 20� �()��
�82 �  &""&� ;2*� 8?*&"� )2 &*� �+%� $(� +//&� &0"&*0#*�/&@� .&$� $#%&$� 	#*F
'+$ &)�&� .& � �+*/&$� ;2*� &"�$?>>&� ;20"@�  &"� .22� ;28&� )+%%&"� ( &$0#*�
 &$� '&�/& $&� �+*/<%22* �� �.*22 <�

� ��������������A� �&.� 8+� $(� /&$ &*�  &$A� ;2*� ;20"� 0#*�/&)F
)+%&� 	#*%?$%&*&�� �&$�?) �"&� )22� 8+�"� $#/� >22� 4�"&*%2 &�#%� �/2)�

8?*&�+$ *&""&"�&0"&*��*2$ &$� �9�7�+�&"� �(�A� &*�&6& &��20��#%$&>*?�"&$��
�<�<$� ;2*� $&.)+%� �0�/*+0"� 20� &$� )2"+$�/� �$�/*+>"+#$A�  &*� +� ;2$�� �+ �
02$ "&�� >22� �(�&"A� #%� �#.� +� �8&*�?""&)�&� )- &*� �22)& &�@� M�22� �)#P�
�)<*;<**<$� �&$*+/� �-//&�� �+ � )# �  &$� 2 &)+%&� �'& +��&A�  &$� 0*#..&�
#%� /-�/&� :#.0*(� �2*%*&";&� �#* '-�  &$� )?* &� �*?�"� �2*�� :#*F
%&$�&$�� �(�� +�"2$ �?""&� )+)� 0*#."� �*(%�� �+ &0#% &$� �2))&� �*22"#>A

���



#$� /)#%� �2$ �� ( 0=*"&� �*)?6 <"� .& � �+$&� �22$ 8?*/<*<�� �&8� �� 2))&P�
"+ &*� )-//&)+%�� ��  &)� �&**&$�� �2*� �9�1!�

�2_+<))2$%22* <$� ;2*� 82*&"� &$ $(�  22*)+%<*&� &$ � �$8�)&%22* &$�
H� �#.� #%�22� 82*��)&."� 0#*02) &$"� H� ";+�  2� �#%$&>$&�"<$� �731� 282$F
<&*& &� +$ � >22� �)#�"*&"A� 0+/� �2>&))2$&$� �#8� 2)� 0)-""&� +$ � +� �*?�)&P�
%22* &$�� #%� �2>&))2$%22* <$� ')&8�  2� �#)%"�� �2� �$<�)&$� �71,� .+�"& &�
�&)"&$� "+)� 2"� '#� +� �)#�"*&"A� .22))<� �2>&))2$&$� *-//&� ( � 20� �$&�"<P�
%(2* &$�#%� ;&$� +� &$�$-&*;8&*8&"� �2>&))2$'#)+%���.�  &$$&� ;&  &*�  &)�
+� �2/�&*+$%�)+�"&$� 20� �7�,@� M�2)+%� �+))&'*2$ "�� �22* A� �#.� $(� &*� ( F
)2%"� "+)� �2>&))2$%22* � #%� "+);#*&*� �+*/&$A� ;2*� �7� �2%!A� �?* +� �59�
�+%� 2)&*�� �2� �)#�"&*'-%$+$%&$� 82*� /#')� "+)� �*?�"<%22* A�')&8� �2>&)F
)2$%22* <$� �1��� �#)%"� 0#*� ,55� �+%� 2)&*A�  &$� %2.)&� �*?�)&%22* � ')&8�
+�& *&8&"� #%� >22� �*($ &$� #>0=*"&�� &$� $-� �2>&))2$%22* �� �&$� ;2*�
�+//&*"� 8?*&"�  22*)+%"� '-%%&"� #%� ')&8� +� 2)� 	2) � �22� �)&"� 8& )+%&;#) "A�
2)�  &$�� )&8&"+ � /($� ')&8� 35� �2*�

�2�  &$� "+ )+%&*&� #."2)"&� �2>&))2$� �#8)� �-$%'8<� �197� *-//& &� +$ �
+� �2>&))2$%22* <$A� 82*�  &$� (.22 &)+%� 0#*02) &$A� #%� ;2$� )# �  2� 0#*&F
"2%&� �-$� #8&*� �6&$ #..&$� .& � "+);=*&$ &� �2)/()2"+#$� #8&*� �&F
/#�"$+$%&$� 8& � &$� &8&$"(&)� �&>2*2"+#$�� �8&*�)2%&"� )# � >22� ,�7� �+%�F
 2)&*A� �� �2*/� #%� �5� �/+))+$%A� #%�  &"� 82*� %+8&"A� 2)�  &)� +//&� /($ &�
'&"2)&� �+%� 2)� *&>2*&*&� �(�&"J�  &*� 82*� +//&� 2$ &"� 2)� %#*<� &$ � *+8&�  &"�
$& �� �"+0"�#8*+%;& <$� 0#*&�)#%� 2"� �?)%&� �(�&"�� �-$%'8<� 2$�=%"&� �22�
#+$� 2)� 022� )?8+)%&"� &$� �(�)&6&%# "%#*&)�<� >22� ,3� �+%� 2)&*� 22*)+%� 20�
�+*/&$���+ )&*A�#%�;8+��;2$� .22""&�022��2>&))2$%22* <$� "+)�)22<)�( &$�
�(/"+#$A� 8+) &� ;2$� %+8&� �,9� �+%� 2)&*� 0#*�  &$�� &$� �(.A� �2%/-$ +%&�
	#)/� ;28 &� "2/�&*&"�  &$� "+)�� �2$� /($ &� #%�22� "?$/&� �+%A� 2"� .2$�
�/2G$/< <� ;2.� �2><))2$%22* &$� +� �"& &"� 0#*� 2"� - &� ;2.� �(�)&6<P�
%# "%#*<)�<�� �2$<&))+&"� 0()%"&� �"+0"�=8*+%;& &$�� 	#*�)2%� #%� �2""&�
�22* <$� "+)� �(/"+#$A� #%� �-$%'-<� ')&8� ;#6�"'- &$ <� #%� 0+/�  &$� 0#*�
,�9� �+%� 2)&*� #%� �� �2*/�� 	+00&"� .& �  &$� M�2%/-$ +%&� �(* &*+$%!� D+)�
�,9� �+%� 2)&*�%28�2))�22� +//&� &)�=$�/& &��&�()"2"�� 	#*( &$��"(&;(�&"�
'&�"# � �2>&))2$%22* <$� 20� �5� 	2%� � ;(�A� +$  &)"� +� �"2) � #%� �2 &��
�&"� ;&)&� ')&8� $(� *&8&"� $& A�#%� �8$%'-&� '-%%& &�  &$� �2>&))2$%22* ��
;8+���"(&;(���"22*� &$� �2%�+� �2%�#.�&$ �+� �"?*/"�*& (<&*&"� �/+//&)�&��
�2$� 0+/� +� �(�)&6&;6?)>�  &�,�9� �+%� 2)&*� �#.� *&$"&0*+"� �22$�#%� - &*F
)+%&*&� �5� �+%� 2)&*� 22*)+%� 20� �+*/&$�� �+ )&*�

�1�,� �#)%"&� �-$%'-<� �2>&))2$%22* <$� "+)� �-0#%& � �2";+2�� �&+.&*�
#%� )&6& &� �+%� &$� �#)+%� +� �-&$A� #%�  &� &0"&*0=)%&$ &� �2>&))2$&*� ')&8�
)+%&)& &�� ;&$8+�"� "+)� �&)8�2"� �=*%&� 0=*� �#)+%� &$"&$� 8& � �&6&� &))&*� �#'�

���



�1��� �#)%"&� �&+.&*�� �# �'#� �2>&))2$%22* &$� 8& � �(/"+#$� "+)� �2$��
�2$�&$� �#))&*� 0#*� �5:� �+%� 2)&*�� �22* &$� '&�"# �  2� 20� &)� �"(&;(��
>22� ��� 	2%�� <)� �2%;(�� >22� ��� 	2%� #%� �� 	2%A� �+ &;(�� M�2."� �22* �P�
*(+$� #%� �2(%<>)2 �&*!�� �22* &$� ;28 &� �$ /#*�&)� 0*2� �#*8&"� %&$$&.�
 &)� $(8?*&$ &� �2>&))2$�)*? <�� �2%;(�&"A�  &*� 0#*;?$%�)� &*� ;#*"&�� ;2*�
)+%%&"� >22�  &$� #�)*&� �+ &� 20� �2>&))2$�"+�? &� >2*2))&)"� .& � �"(&;(�&"A�
#%� �+ &;(�&"� .& � �#*"&$� ;2*� 0#*'($ &"�  &$� $#* *&� �$ &� 20�  &� )#�
)?$%&*�

�157� �#)%"&� �2$�� �2$�&$� �#))&*� �2>&))2$%22* &$� "+)� 	#*>2%"&*�
:#*%&$�<$A� ) Q)*+<;� 2)� 0#*�955� �+%� 2)&*�� :#*%&$�<$� 8+ &*&�+ %"&� �22*F
 &$� "+)� �2)2+))#$�/+*(*%� `&+/<�� ���5� �#)%"&�� �22* &$� 8& � �(/"+#$� "+)�
�#"")+&'� �2 �&$� �?8&*�� )+0"&*� ;2$�� �E# � %+0"& &� )+$/&$� �+%� ����� .& �
�J&8&*� �+&)�� �2 �&$J�  &$$&�� 2$ &$� �#$&� #8&*)&8& &� ;2.� #%� �#)%"&�
��P��� �2>&))2$%22* &$� "+)� �#'.2$ � : � � �>>&)�� �&*.& � &*�  &$�� �2%&�
�#.� �22* � &$ "J� ";+�  &$� $-&� �+6&*� �>)+""& &�  &)� ;&)&� 2 �� ) Q ;(�&$&�
')&8� $& *&8&"� #%� �"(&;(�&"� >2*"&*&"� +� �� �&)&� #%� �#)%"� &$/&)"8+�A� ;8&*�
.& � �+)� �"-//&� �22* �>)2 �� #%� �28&J� &)� �"-//&� 20� �28&$� .# � �- F
#�"� �#)%"&�� �?*�/+)"� ( &$� �-%$+$%,�

�&)� %2.)&� �"(&;(�� �"22*� &$ $(� +� ;&)&� �+$� �?$% &A� #%� ( 8&$ +%�
/2$�  &)� +//&� �&�A� 2"�  &"� &*�  &)"� +� 0+*&� �&)8�"?$ +%&� )+6&$ $. .<� .& �

�2 &$(.*&$&� 7A� �A� �5� #%� �,�� �� �*�� �� �&�� .&))&.� �2$%&$� #%� �"(&$� &$�
0+$"� 0#*2*'&6 &"� �#*A� �#.� <)� �+ �"&� �+$ &� #.� �22* &$�� �&).2%"� 2%&�

#%�>22�&$�20� �?%%&$&� 0+$ &�A�  ?//&"� 20� �2>&"�� �&�"&*� 20� �2)/.2)&*+&*�
0*2� �+ &$� 0#*� �(�&"�� �>0#*&)�<�

���

�2%0#*<*� �62P*�� �+))$��

D�2$/&$�� )+ )+%&*&� �#$)#*E�



��� ������� �#������� ���

�% �



*� 5����������� !�� �
������������������N

� � �� � � ��	 ���������

� � 	��������������
K� )�I5
� � � ����������	�����������

� � �������������
C� �I���"���I@��� �
� � ����������
�� � ���!� ������

��� ��� �!��

"� #��������� �
�$� ��� ���%��%� �
& � '�������(%��)�*��+���
-3�(&4	#����
�,� ����-��	�����(%�� ���� �

������.���#�!�����%��
��� ��!�� ��%!��
�/� 0����' ���.��
��� �������������
�1� �������%2.�������3��2
$��������!!4� 3 ��5�

$�� 	6����
$$�"�����������-����� ������
$�� ������������	�����.�����3�����
$7� ������� �P����2��������.���
$,� �%8(����98������  �8:)� � � �;,$�
$��<%��
$/� ������ ���
$�� ��� ������� �
$1� 3��������
��� � � � �
��� <���(%�

�$�&����(=��>
��� 	������������������
�7� " ��������(%�
�,� 0������������
�� � z� 0����
4C� �  �����
�;� &����������
�1�<��������
7��?�������

�)&*� &""&*� �*2>�� ���� � %28&� ��,��

���



�-%&;(�&"� �����
��#+"+#0#� �G�<0""� :<0.0X�

� � � � � � � � �� � �� �

� ����� ���� ������ <*� �&);& �+$ "*-//&"A� M$2*� .2$� �/(&*� "+)F
'2 &� #8&*� �2*+)L#�� �+ �"&� �($ *& &� �2*�� �?*)+%� >22� �2%%*($ �

20�  &� )#� 0#*&%22&$ &� �2*)+($ *& &*� 8+*/&*�  &)� �+ �)<� �#.� &$� �#)0-) "�
�2%� .& � 0*+�/� �/8�)� #%� �.$2� �-%&*� #8&$>$$� &$� .#*/� #%� �)( 0() �
�2)�� �&� 2))&*0#*�)&� �-�$+$%&*� #8&*� �2$ &"� <0)<*� �2>#)<#$��)#*.&$&�
#%�  &*&�� �0"<*�)<)� '*2%)&�#%�22� �( � #.� 822%$&$ &� �$+"+2"+8�#%� �+*/&F
)-�"� ')2$ )� �2*+'#�� �#*%&*&�� �))&*& &� ���1� 0+/� �$& /&*� �#))&� +�
�2*+'#� 9� �2*�� �+)&*&"� >22� 	*&.�"+))+$%� 20� &$� 20� ;2.� #>0($ &"�
�#*$*&$�$+$%�.2�/+$<A� #%� &0"&*� )G )#'<)� 20�  &.� 0+/� '2$� �$&*&)�P�
'&8+))+$%&$� 0#*)?$%&"� 0#*� 2$ *&� 9� �2*�� ��,�� )+$8 <� %2.)&� �+ &$+(��
�)2$&*�#.� 2"� 2$/&%%&� &$� �# 202'*+/� .& � "+)'#*&$ &� �)2�>(�"&$J� )+2$�
2$�#%)&�#.� �+))2 &)�&A� .&$� �&�� +//&�2)� '$8<� 022&"�  &$�� ���5�#>*&""& &�
�2*&".2%&*� �2*�&$� &$� �#%$02'*+/�� ���9� �#%)<� `+)'6&).� #.� �+))2F
 &)�&� "+)� 2)�2$)2X%%<�&$��#'2/�02'*+/A�#%� �����#>*&""& &� ��� ��� �;#.�&$�
&$� �#602'*+/� .& � 	2*8&*+X�

�-&$�� �>&<+2)+"&"� #./*+$%� �+ "&$� 20� �2*;($ *& <)� 82*� �*?$ &F
8+$�'*?$ &*+�� �-&$�� �2$ � &%$& &� �+%� �?*)+%"� "+)� �*?$ <8+$�0*<.P�
�"+))+$%A� #%� �2*+'#P�*?$ &8+$� �"# � ;#6"� +� �(*��� �&*� 82*� �,� M+//&

A#@



M'&"- &)+%&!� �*?$ &*+&*A� &*� ��9�� **<(+�"+))< &�9,5A�55� �#""&*� �*?$ &F
8+$A� ;8#*20�  &� �7A555� ( 0#*)&�� "+)� �)&�8+%� #%� � )2$ &"�� ��95� /().+F
$&*&*� �*# (/"+#$&$� .& � 759A��,� �#))&*J� .&$� �22� 02) &*�  &$� �2*� 0#*�
�2*� ($ &*� �#$/(**&$<&$� .& �  &� �"#*&� .# &*$&� �*?$ &*+&*� +� �#P�
'&$;28$�

�$ *&� �+*/�#.)+< �%*<$<� ')&8� $2"(*)+%8+�� +//&� 0#*�#."� 0#*�  &$�
/?*&� �*?$ &8+$�� ��9�� ;28 &� �-&$� 0�� )+/��� "#� �#.$) �8?8<*+&*� D &*�
0*&.�"+))& &� �7A,77� �)&$� �2$(02/"(*82*<*� #%� ,55� �62)&*EA� )#� �2*8&F
*+&*� D &*� '&*& "&� �55� �( &*� #%� ,755� �/+$ EA� &"� �2)/'*?$ &*+� D &*�
%28� �,55� � �� �2)/EA� &"� 4)'*8%%<*+� D &*� 0*&.�"+))& &� ��55� � �� 5�EA�
 &�( &$� "*&� 	2*8&*+&*� #%� 2$ *&� .+$ *&� �$ (�"*+8+*/�#.;& &*�� ��99�
0+$ &�� - &*)+%&*&� &$� �;#/#)2 <02'*+/� D.& � &$� 22*)+%� �*# (/"+#$�
> 2 �955��($ EA�#%�&$� �2"02'*+/� �2."� &"� �&%)8?*/A�  &*� 22*)+%� '*?$ "&
�95A555� �(*�"&$A� ,955� �2%�"&$A� 7555� �*#$ �"&$� #%� �,A555� 20� 2$ *&�
�#*"&*��

�2$ &)�#%� �22$ 8?*/� 0()%"&�%# "� .& � +�  &$$&� � 8+/)+$%�� �$ &$0#*�
�#'.?$ <$<�� �*& �� 82*�  &"� $28$)+%� 2$ &)� �& � 20� �)?%"&*$&� �$+8&*A�
�($ 2) � #%� �+ &$+(�� �2.)�  &� $-&� �?$ � �*2'*2$ A� �<)+*# <*A� �#*&$\�
.& � 0)&*&A�  &*� '*2%"&� 	2*"� +� �.�?"$+$%&$� #%� ;?8& &� 	#**&"$+$%�F
.&"# &*$&� #>� +� <)� ;#6&*&� �)2$�� �&"&%$&$ &� +� �22� �&$�&$ &� &*� &$�
�8&*&$�/#.�"� .&))&.� �2*+'#�� ��� �#'+.&$ A�  &*� ��� �&<&.'&*� ��37�
'&/&$ "%6#* &��+� �#))2$ �>#�)<$�� �#'.?$ &$&� 0#*>)+%"& &� �+%� ;&*.& �
"+)����� � .&*&�2"� *22'<� �=$ &*$&�2$� >2$� �2 &$� 0#*�2)� /#'<�  &*&�� �#*$��
���� � 2)� 20�)(""&� �#'� >22� �2 &� #%� �&6A� .&$� /($� +� �='.2$ &$�� 	#*F
*&"$+$%A����� � .&*&� M/#'<� >22� �#'!A� .&$� /($� '&"2)&�  &$� �*+�A�  &*�
%?) &*�>22� �#'� 2%<$A� ���� � ;8&*/&$�  +*&/"&� &))&*� +$ +*&/"&� %+8&� 	#*F
?*+$%&*�&))&*��# "%=*&)�&*�20�$#%&$� �*"A�#%��� �� � .&*&�%+8&��+)%+0"�&))&*�
:()&%28&*A� ($ "2%&"� ;82 �  &*� /($ &� 0#*"?*&�� >22� �"& &"�� 	#*� �8&*F
"*? &)�&� �/() &� &*)?%%&�� &$� �# <� >22� ,9� �+%� 2)&*� "+)� "*?$%&$ &�
�='.2$ �<$/<*�� �2��&�� �2/�/#8P�#'$(&$ <$&� 02$ "�  &$$&� �&�)("F
$+$%��22� 0#*$(0"+%A�2)�  &�$#%)&� �22$& <*�&0"&*� �)(""& &� &$� "+)�82*&$ &�
�8&*&$�/#.�"�

�0� �22$ 8?*/&.&� &*� 2))&*& &� $�&8$)� &"� �2*� �&>*?�&$"2$"&*� >22�
�*?2*'<6 &)�� �.*22 <A� #%� ')2$ "� �2)&*$&� %6#* &� �&�"&*� �&$ �<$�
�+"� �*'&6 &� /&$ "� #8&*� ;&)&� �#))2$ �� �2$� *&�"2(*&*& &� ')�� 2�� �)"&*F
"28)&*� +� �2$ �'-/+*/&.&A� ;82 � ;2$�� �28$� >22� �28)&*$&�� �2%/)? F
$+$%� 8+ $&*� #.�� �)� ;2$� +//&� ;28 &� $#%&$� �&"+$%&)�&� 0#*� 2)� %=*&�
 &)"&� �*'&6 &� +� �8&*&$��"&..&)�&� .& � �+�"#*+&$�� #%� �($�"&$�� �*28A�
/2$� ;8&*/&$� )?%%&�� ;2.� &))&*� ;2$�� �($ &*� "+)� �2�"�� �%�2$� 0#*� �)2$P

, 7 �



 &$�� �-%"+%%=*&)�&� ;28 &� �2*+'#P�22$ 8?*/&*$<� <)�]�822%&$"� 46&��
�))&*& &� ���� #>*&""& &� 0&.� �&�"*&� &$� �&%$&�/#)&� 0#*� �8&$ &� #%�
�?*)+$%&�� �&*� ($ &*8+�"&��%*2"+�� "#� �+.&*� ;8&*� �#$ 2%� �0"&*.+  2%A�
#%�  &*� +$ .<) )<�� �"*2/�� 93� �)&8&*�� �$;.?$ <$<� )2% &� �2."+ +%�
�>+*&$� "+)�  &$� �&$&*&� �2$ &)��/#)&A� 8& � 2"� )2 &� �/#)&)?*&*� :#;2$�&$�
($ &*8+�&� �2$ &)�)?*)+$%&$&� +� �-�/��� ���7�� '&%-$ "&� .2$� &$� �0"&$P�
#%� �=$ 2%��/#)&� 0#*� �22$ 8?*/&*&A�  &*� �+ &$� ;2*� ( 8+/)&"� �+%� "+)�  &$�
$(8?*&$ &� "&/$+�/&� �/#)&� .& � �+"� &%&"� "#&"2%&�� �(�� +� 4�"&*%2 &A�
#>0#*"� ����� #%� ( 8+ &"� ��5��� �/#)&$� ;2*� �� �?*&*&� #%� #>� +.# � �55�
�)&8&*�� �2$ &)��/#)&$� &*�#>*&""&"� ����J�  &$� ;2*� �#/2)&*� +� �#..($&X�
�/#)&$� .& � 7� �?*&*&� #%� #>� +.# � &"� �($ *& &� �)&8&*�

� ��)Q������� +� �2*+'#� #%� 2$ *&� �.22� �-&*� ;28 &� ($ &*� �$&F
8?) &$�� 	#*.-$ &*�/2'� ;20"� "*2$%&� �22*�� �& � �#$�(."+#$�P�

�/2""&$�� �>;?8&)�&� #%� �$ 0=*&)�&� 20� �?*+$%�0*+;& &$� %)& �  &$� #8&*�
+� &$� $-� �+ � .& � $-&� �()+%;& &*A� .&$� #%�22� .& � $-&� 	2*&*� 0#*�  &�
+� �.22'-&*$&� 0*&.�>+*&$ &� �+*/�#.;& &*�� �&$� �)#*�"<� 	2*&� 82*�
�$ (�"*+&$�� �&$"*2)+�&*+$%�� �"#*+$ (�"*+&$� '-%%& &��+$&� �+*/�#.;& &*�
+�  &� �"#*&� �-&*� #%� #>�(%& <� &))&*� /82)"&�  &$� )+))&� �$ (�"*+� +� �.22F
'-&*$&�� �&)� %+/� )2$%�#."� .&$� �+//&*"A� #%� �#*%&*$&� +�  &� �.22� �-&*�
;28 &� +//&� 2$ &"� 2"� %#*<� &$ � �>-""&� +� �?8&*$&� #%� "2%&� 02"� >22� <)�
2$ &)� 	&)"� &))&*� �2.)&� �$"&*&��&*� #%� �*?0"&*� #.� &$/&)"&� �+*/�#.F
;& &*A� �22�  &� "*# �� �22*&$&�� �)+%;& � ')&8� +� �"2$ � "+)� 2"� /)2*&� �+%� +�
�#$/(**&$<&$�� �#))<P� #%� :&*$+$ (�"*+&$� +� �2*+'#� 0*&.'8 &*� �/�F
&.>)&*� +� '&%%&� �&$�&&$ &*�

5������� � ')&8� #0"&� ;6<.�#%)� 20� �) �� �2*+'#� ;28 &� 0*2� %2..&)� �+ �
0+*&��"('.=))&*�( &$0#*� �-&$A�&$� +� ;8&*"� �&* &$�;6#.&�� �#$ <*.#))&A�
 &*� )22� ( &� 8& � �*&/2$"&$A� '*?$ "&� ��P�,� #%� ')&8� +//&� %&$#>0=*"��
�&$� %2.)&� �"('.=))&� �&�"� 0#*� �-&$� ')&8� ���9� &*�"2""&"� .& � &$� ;#)F
)2$ �/� �#))<� >22� �6=*$&"� 20� �#8& 8&6&$� #%� �# '-P�2$ &8&6A� ��5��
')&8�  &$� �#)%"� #%� 0)-""&"� "+)� �<))+$%<�

�"('.#))<$� >22� �=**&.2*/� '*?$ "&� ��,�� #%� ')&8�20� �>>&)� &*�"2""&"�
.& � &$� �"#*� ;#))2$ �/� �#))<� .& � �&/�� �#0"&*� #%� &"� �<�"<.#))<8?*/�
"+)� �*(%� +� �+$ �"+))&�� �&$� '*?$ "&� ��9�� #%� #>�"# � 20� ��/&$� �#.� &$�
/#.'+$&*&"� �+$ P� #%� �2.>.=))&�� ��� �2*�&0"&*� �*2$ &$� .&) "&� �=.F
*&*�8&$ � `+) &� �+%� ;#�� �-0#% &$� #%� "+)�"# � >)2%&"� 20� �2.8+""+%;& �F
$2%A� 2"� ;2$� ;28 &� >22�2"� �) &$�� �2$� 0#*/)2*& &A� 2"� �=))&$�� �6&*A�
�$/&0*(� `#))&�&$� ;28 &� 0#*"2)"� ;2.A� 2)� ;&$ &�� �2$ � ;28 &� #$�/&"A�
2"� �=))&$� 8+) &� '*?$ &A� �22� ;2$� /($ &� 022� &$� �2.>.=))&A�  2� ;2$�

��	



�($ &*� �#%"<� �2.>.=))&$� +� �2/�/#8�� `+) &A�  &*� ;28 &� 2*'&6 &"� >22�
�#))<$� +� .2$%&� �2*A� ;28 &�  2� .&$"�  &"� '& �"� 2"� )+$&$ &�  &$� 20��
�2$� 0+/� �� �2*�� �(%";(��� ����� '*?$ "&� �#**&.#))&� +%&$� #%� ')&8� %&$P�
#>0#*"� �#.� &$� *&$� �2.>.=))&�� ���7� #. 2$$& &�� 	#**&"$+$%&$� "+)� &)�
�/"+&�&)�/2'� .& � <$� �/"+&/2>+"2)� >22� �55�555� �*�� �&$&*&� &*� �#))&$�
%&$"2%$&� �2$%&� ( 8+ &"� '&"- &)+%"� #%� .# &*$+�&*&"�� �&$�� �>&<+2)+F
"&"&*� &*� �8& &P� #%� �(%.&)� �2."� �-%%*-$�� �&*� 0#*2*'&6 &�� 22*)+%

��A555� G	#$�� �#*$�� �#)F
)&$� '&�/( "�V%&*� �5� �*F
'&6 &*&� #%� &*� '*2$ 0#*P�
�+/*&)� 0#*� ���95�555� �*�

�&$� #�)*<� �"('.=))&�
')&8� ����� &*�"2""&"� .& �
&$� ;#))2$ �/� �#))&A�  &$�
'$&$ "&� ��9�� #%� ')&8�
%&$#>0#*"� +� �"#*� �"+)� "?)�
( &$0#*� �-&$� 8& � �#F
8& )2$ &8&6&$� "+)� �2BP�
/6#'+$%�� ����� ')&8�  &$�
�#)%"� "+)� &)� �$"&*&��&$"F
�/2'A�  &*� %&$$&.� �.F

'-%$+$%�#%� �+)'-%$+$%�#. 2$$& &�  &$� "+)� &$� �28*&%*-$�.#))&� ($ &*�
�28$&"� M�8<$2!�� �&$� 82*�  &$� 0#*�"&� +� �+$� �*"� ;&*� +� �2$ &)� #%� 8#/F
�& &� ($ &*� &$�  -%"+%� �& &)�&� "+)� <$� �"#*� �+*/�#.;& �� �&$� '*?$ "&�
������ �*2$ �/2 &$� 82*� <2�� �95�555� �*�� M�8&$2!�� �22*$A�  �� 8�� ��� �<P

9;:

�2.>.=))&$� +� 	++%�P>#+G>&/)+8�



�&$�"*&� �+ &�� 48&*�"� :&*$'2$&�"2"+#$&$� �&"� 0*2� �2 &$�� �� �+ "&$� :&*$'2$&$� �&"� 0*2�

�&**#$&$�� �& &*�"� �*+0#)+(.@� ��)&.2��&$� "2%&�� #>�
�#6*&� �+ &�� 48&*�"� �/#8*+ <*%22* &$� >22� 	*+)2$ �.(�&&"�� �� �+ )&$� �28+))#$&$� ��

�2$%�;28&�� �& &*�"� �2.>.=))&$�� �&))#0"�

���



�+&*$&�20� &$�%2.)&� �2))&� 0+/� &$�  *2.2"+�/� � �)&""&)�&�� �&$� ')&8� �#.�
�& � +�&$�20��+*&/"#*��)&� �)�&$�� 	+).� �>*?$%"� +� �(0"&$�� �/"+&�&)�/2'&"�
M�8&$2!� /#')&� �2*+&$)-�"� �2.>.#))<� +� �2/�/#8� #%� 0)-""& &� �+*/F
�#.'& &$�  &*"+)X�� �&$�� �#8& �? &� &*� $(� +� �#'&$;28$�

=������"������ � +� �2*+'#� #.02""& &� +� �)("$+$%&$� 20� 0#**+%&� �$*;($P�
 *& &� :&*$�"='&*+&"� >22� $(8?*&$ &� �2$%�;28&8&6� �2."� �2�/+$P� #%�
�2%%#$02'*+/&$� M�()<2$!�� �+ �"$?8$"&A�  &*� 82*� )2$%"�  &$� �"#*�"<� 20�
 &� "#A� ')&8� #>*&""&"� 20� � � 	�� �+&'$A� #%� 82*� +� ���7� $22<"� #>� "+)� 2"�
'�/?0"+%&� ���5�2� �35� �2$ �� ���1� ')&8� M�()<2$!� #. 2$$&"� "+)� &"� �/"+&F
�&)�/2'AA�#%� �����')&8��/"+&/2>+"2)&$� 0#*'#6&"� 0*2� ,95�555� �*�� "+)� �e�95�555�
�*�� �+*/�#.;& &$� 82*�&$� �8&*%2$%� .&%&"� '&"- &)+%A� .&$� ;28 &� +�  &)�
)2$%&� �#'�#$ "� 8& � 2"� /)2*&� �+%� +� �#$/(**&$<&$� .& �  &� �"#**&� �+*/F
�#.;& &*�� �2)*+%&� �*'&6 �/#$0)+/"&*� #%� �"*&6/&*� %6#* &�  &"� +//&�
.+$ *&� �8?*"A� #%� ��57� .22))<� .2$� %+8&� #>� #%� )2 &� M�<2$ +2!� +� �2$F
 &*�� #8&*"2%&� �+*/�#.;& &$�� �2.")+%&� �*& +"#*&*� ')&8�  ?//&"A� .&$�
�/"+#*+?*&.&� 0+/� +$"&"A� #%� <2�� ;2)82$ &"� �($ *& &� �*'&6 &*&� ')&8�
)& +%&�� 	2'*+/&$���+ �"&��*# (/"+#$� 82*�,�� �# �8#%$&� "+)� �"2"�'2$&*$&�
�55�555� �('+/0# � �*?A� &$� �+))+#$� �($ � :&*$� �2.)� 2))&� �2�/+$&*�
')&8� 0#*"� "+)� �2$ &*��� �2�/+$02'*+/2$)� �&"&*�&$� /#'"&� �6&$ #.� #%�
�?*/�"& &*� >22� �&�"&*%2 &� #%� 0#*"�2""&� �+*/�#.;& &$� ($ &*�  &"�
%2.)&� �28$A� .&$� +� .&%&"� .+$ *&� �"+)�

M�()<2$!�� �-%$+$%&*� �#* � 0#*� �2$&$� /#')&�� 20� �/"+&�&)�/2'&"�
L���Q���" �̂ +� �2�)&8A�  &*� '&$-""& &� �*($ � #%� �-%$+$%&*� "+)� �$)?%�
20�&)� �&6&*+9A�  &*� ;#8& �2%&)+%� 82*� '2�&*&"� >22� �&**&%22* <$<�� �?)/��
�$� �&)� 20� �?)/&$� )&8&*&�� "+)� �#'&$;28$A� .&$� )2$%"�  &"� .&�"&� '*(%&��
"+)� ��"<0*&.�"+))+$%�� �>&<+2)+"&"&$� &*� �#k(&0#*"A� ;8#*20�  &*� 22*)+%� >*#F
 (<&*&��#./*+$%�&$� ;2)8��+))+#$� �+)#��H� �����#>0#*"&� �#$ &$�&*+$%�P�
02'*+/&$� +� �2/�/#8� &$� 	+)+2)� +� �2*+'#� >22� �+) &%*($ &$� 8& � �)&/F
"*+<+"&"�8?*/&"�� �& � �8&*"2%&)�&$� 20� 	2'*+/&$� +� �-/='+$%� �#)%"&�
�&)�/2'&"� �2*+'#P	2'*+/&$A�  &*� $(�  *+8&�� �#.� �&6&*+�

�2*+'#��2$ *&��"#*&� +$ (�"*+&))&� �$)?%� &*� 0=)%&$ &@��" ����!�-����� �
&*� #>0#*"� ���1� 20� �/"+&�&)�/2'&"� M�2*+'#� �(//&*02'*+/!A�  &*� �"2*"& &�
.& � &$� �/"+&/2>+"2)� >22� �� �++)�� �*�A� .&$� �2*&"� &0"&*� #8&* *#%&��
	2'*+/&$� "+)� M�&�  2$�/&� �(//&*02'*+/&*!�� �$ &*� 	2'*+/&$� ;#*&*�
�"#//&.2*/&� �20"�"2"+#$A�  &*� #>*+$ &)+%� ;#*"&� "+)� �2/�/#8P	2'*+/&$��
�& $+$%&$A� ;8#*+%&$$&.� �20"&$� 0#*&�� 0*2� �"2"+#$&$� "+)� 	2'*+/&$� +�
�2*+'#A�&*� ��A�� �+)#.&"&*� )2$%�� �&� 0)&�"&� �#&*� "*2$�>#*"&*&�� "+)� 	2'*+F
/&$� 2 � &)� �&"� 20� �.2)�>#*& &� �2$&*� .& � &$� �2.)&"� �?$% &� 20� %# "�
�9� �+)#.&"&*�� �/#*�"&$&$� &*� 55� �&"&*� ;=6�� 	2'*+/&$� 0#*2*'&6 &*� �#&*

���



��������������������� � 0^X5� ��� ��� �)0).
+<�"%( �)6&$&�)&$� 8& � �2*+'#X� 955� �2*�� :('+)�&(.�

 &$� ,1�� �&>"&.'&*� �5���

�*#<&��+#$&$� )+)� �#./+*/&$� 8& � 955P�2*X� :(')+�&"�

��� ��

�#"#� ��� ��� �/'##�



0*2� &)� �*&2)� �� � � � #./*+$%� 9555� �&/"2*&*�� �� �2.>2%$&$� '&�/?0"+%&��
#./*+$%� 755� �*'&6 &*&� #%� ( &$0#*� �2.>2%$&$� &2�� ,55�

����������������, �  &*� )+%%&*� +�  &$� �&)� 20� �-&$A� �#.� '#*&*� ($ &*�
�($�<'8� �#..($&A� &*� #>*&""&N� ���7� �#.� <)� )+))&� >*+82"� �)2%"&*+A�
�����')&8� &"�#8&* *2%&"� "+)� �$"&*&��&$"�/2'&"� M�#))2$ �� �8+$&�)2%"&*+!A�
 &*�)+/8+ &*& &� ��57�#%�#8&* *#%��)2%"&*+&"� "+)� �$ &)��&)�/2'&"� M�2*+'#�
�8+$&�)2%"&*+!�� ��5��#>0#*"<� �$ &)��&)�/2'&"� &"� '&)"� $-"� �)2%"&*+� '2�&F
*&"� >22� &$� �2*�>*# (/"+#$� 20� ,9� 2� �5A555� �8+$�� �)2%"&*+&"� &*� %&$F
"2%$&� �2$%&�( 8+ &"�#%��)2%"&*� $(� 22*)+%"� #./*+$%� &"� ;2)8"� �($ *& F
"(�+$ � �8+$�� �&"� '&�/?0"+%&*� 19� �*'&6 &*&�

��.������� � M�;#*!� &*� %*($ )2%"� ���9� 20� �*-%%&*� �;*�� :=*%&$�&$A�
 &*� +� �5� �2*� ;28 &� �+  &"� �#.� 	#*>2%"&*� >22�  &"� %2.)&� �#*&$\�
�*-%%&*+� +� 4�"&*%2 &�� ���7A� �2*&)� &0"&*�  &)�� �>*&""&)�&A� '*?$ "&� �*-%F
%&*+&"A� .&$� ;28 &�  2� 2))&*& &� 8($ &"� �22� .&%&"� 0*&.A� 2"�  &"� /($ &�
%&$#>0=*&�� +� $#%&"� �)#**<� �/+//&)�&�� ��  &� 0=)%&$ &� �2*� ')&8�  &"� %&$F
"2%$&��2$%&�( 8+ &"A� ���5�($ &*%+/� &"�&$� 8+ "%22&$ &� �# &*$+�&*+$%A�
#%� ���9� ')&8�  &"� ( 8+ &"� "+)� #%�22� 2"� #.02""&� 	*&.�"+))+$%&$� 20�
�2-&*�/#)�� �*-%%&*+&"�� �2.)& &� �2>2<+"&"� &*� �,�555� �/)� 22*)+%�� �&"�
'&�/?0"+%&*�&$� �$&�� �*'&6 &*&� 0#*( &$�  &� #8&*#* $& &� 	($/"+#$�?*<*�
#%�  &� �&$$&�/&*A�  &*� &*� '&�/?0"+%&"� #./*+$%� +� �&>#"&*$&�

�)2$ "� �-&$�� .2$%&� 2$ *&� �+*/�#.;& &*� �/2)� &$ $(� ')#"� $?8$&��
�2*+'#� ��0����������, �  &*� &*� �"2*"&"� ��19� �#.� �/"+&�&)�/2'�� �&"� ;2*�
�*?)2�"#>)2%� #%� �2)/#8$<� '22 &� +� �2*+'#� #%� �2$ ;#).� #%�  *+8&*�
"+))+%&� 	2'*+/2"+#$� 20� �&.<$"82*<*�

� �������� ;2*� �22� 8+�"� +//&� �"22<"� "+)'2%&� 0#*� �$ (�"*+&$�� �&�
�<)80#)<$ <� �* A� ;8#*.& � �+ <$+(�� #%� �#))&*� ����� /#$�"2"&F

*& &A� 2"� �2*+)L#� )&"� /)2*& &� �+%� +� �#$/(**&$<&$� .& �  &� 2$ *&� �-&*A�
;2*� �"2 +%� ;20"� �-) +%;& �� �2*+'#� ;2*� ;20"� #%� ;2*� .2$%&�  -%"+%&�
�#'.?$ A� .&$�  &"� 8+)� 0#*&� 0#*� 8+ "� 2)� $?8$&� �28$&A� 2))&� /2$� +//&�
)2%&�� .& A� #%� �2)%&"� /($ &� )&"� 022� &$� 8+)/22*)+%� �2*2/"&*�� �&"� 0$2*�
 2� 8?*&� $#/� 2"� $?8$&�  &)� 	+*.2A�  &*� *2%&*� #>� #8&*�  &.� 2))&� #%� +�
�?*)+%� �*2 � ;2*� 8?*&"� .& � "+)� 2)� >*?%&� �-&$�� 	+*.2&"� &*� %*($ )2%"�
20� �2*)� �$"#$� v82 <A�  &*� ��3�� '&%-$ "&� &$� )+))&� 	#**&"$+$%� +� �&�"&*F
%2 &�� ��95� /#')&� ;2$�  &$� �"#*&� �22* � >22� �#$&"� 20� �#'.2$ � #%�
�?�"%+8&*� �*2'*2$ � 0#*� �,�555� �+%� 2)&*A� &$� :#* )# � >22� �7� � �� � ��
0()%"&� .& � +� �#'<)�� v82 <�  *&8� 	#**&"$+$%&$� 0*&.2 � .& � �"?*/&� #%�
�+/*&� �/*+ "A� #%� &0"&*;22$ &$� �#.� �$$<*$<� ')&8� 2$)2%"A� #>*&""& &�
;2$� 	+)+2)&*� +� 2))&�  &� �)#**<� �"2"+#$�'-&*A� )+%&�#.� ;2$� 82*� �&)"2%&*

���



#%� �#.� �&%&)� �& &*� +�  &� $-&� +$ (�"*+&))&� �+*/�#.;& &*A�  &*� �/# �
0*&.� +� �-&$�� �� ��55� �)(""& &�� 	#**&"$+$%&$� �2..&$� .& � 	*+"\� �2�F
.(��&$� +� �2B/6#'+$%� #%� 	2'&*� +� �2$ ;#).� "+)� �/"+&�&)�/2'&"� ��� ���
v82 &A� �2�.(��&$� #%� 	2'&*�� ���1� ')&8� 	*+"\� �2�.(��&$�� 	#**&"$+$%�
)+)'2%</#'"A� #%� 	+*.2&"� ;&  &*� ;&*&0"&*� ��� ��� v82 &� m� �#�� �%�22�
&0"&*� � �/+))&)�&$� 8#/�& &� 	+*.2&"� �"?*/"� #%� "6&$"&� $28$)+%� ($ &*�
�*+%&$� &$#*.&� �&$%&�� �&)� &*� $(� )2$%"�  &)� �"#*�)<� +� �"+0"&"�� �� �2*+'#�
.2 &*�  &"� #8&*�  &$� �"#*&� �22* � #%� 	*#.2%2�+$&"A� #%� +� �2$ ;#).�
#>"2%&�� ;&)&� &$�#�)*&��28$&/26�20� &"�� �()>)2 ��#%��2/;(�&A�#%�#>>&�
+� �2$ ;#).� �-� &6&*�  &"� - &*)+%&*&� "#� �2%2�+$&*�� �/"+&/2>+"2)&$� &*�
�� �+))+#$� �*#$&*�

, ��������������� &*� &$� �= 8&$ +%;& � 0#*� &$;8&*� #>')#.F
�"*&$ &� �-A� #%� �2*+'#� 0+/�  2� #%�22� "+ )+%"� "+)0*& ��"+))&"�  &""&�

�*28�� ������#>*&""& &��#))2$ ���>2*&P�#%��22$&'2$/�&$� 	+)+2)�+� �2*+'#A�
 &*� ���,� �2..&$� .& � �2/�/#8'2$/&$� %+/� #>� +� �2$ .2$ �'2$/&$�
+� �#'&$;28$�

��9�� 0+/� �2*+'#� �+$� &%&$� �2$/A� + &"� &$� �*& �� 20� �-&$�� /&$ "&�
�#*%&*&� +� 	#*'+$ &)�&� .& � �%$&$�� �"#**&� :#* '&�+  &*&� +$ '# � "+)�
�&%$+$%� 20� �/"+&*� +� &$� �+�/#$"#P� #%� �22$&'2$/� +� �2*+'#�� �$+"+2"+8&"�
( %+/� 0*2� 0+*&� �?$ @� �&$�%*&8&� 	�� ��� �$(";A� �*#/(*2"#*� �2%22* A�
�+$$+"\&A� #%� �='.?$ &$&� �$( � �+ &.(�� #%� ��� ��� �#*&$\�� �&$� ���
�&<&.'&*� ��93� 22'$& &� �2$/&$� +� &)� '&�/& &$"� �#$"#*� +� �#'.2$ �
�+ &$+(�G� �(�A� �&�"&*%2 &� �*��93�� �/"+&/2>+"2)&$� 82*�91�555� �+%� 2)&*A�
.&$� �"&%� %&$$&.�  &� 0#)%&$ <� �9� �2*� "+)� ,95A555� �+%� 2)&*�� �$ )22$<)�
�"&%� +� �2..&� �+ � 0*2� 1��119� "+)� 37,�5,7� �+%� 2)&*!�� �&)� &*� $(� #8<+�
�� �+)+�� �*�A� #%� �2$/&$�� �2)2$<&� )+%%&*�$?*�  &� �5� �+))+#$&*�� ��7�� 0)-"F
"& &��2$/&$�;&$�+� �+)�&%&"�$-#>0=*"&��(�A� �&�"&*%2 &��9A�#%� ��,1� *&6�"&�
 &$� �+$� $(8?*&$ &� �2$/'-%$+$%� +� �&�"&*%2 &� ��� H� ��51� �"+0"& &��
�2$ '#�"2$ &$�� �>2*&/2��&� +� �2*+'#�� ����� #8&* *#%&�� �>2*&/2��&$�
"+)� �$ &)�'2$/&$� #%� 8+*/& &� $#%)&� �2*� �#.�  &$$&�� 	+)+2)A� +$ "+)�  &$�
8& � �$ &)�'2$/&$�� �+/8+ 2"+#$�#>;?8& &���H� �����#>*&""& &��#))2$ ��
�2$ &)�P� #%� �2$ '*(%�'2$/� +� �2/�/#8� &$� 	+)+2)� +� �2*+'#A�  &*� 022�
�2*� &0"&*� 0+/� �+"� &%&"� $8&� �(��� H� ����� #>*&""& &� �&$� )#))2$ �/&�
�2$ '#�"2$ �� �>2*&/2��&� +� �2/�/#8� &$� 	+)+2)� +� �2*+'#�

�
� � % � � � � � � � � � � � � � � � � �"# � P � ( � #8&*� 8&60#*'& *+$%&$� P
�"2 +%� +� �"2.>&� "+)� #8&*� �+ "&$� 20� 0#**+%&� �2*;($ *& &�� �2$ P�

8?*"�� ;28 &� .2$� /($� �+)+%&$�&$A� #%�  &$� 82*� 2)"� 2$ &"� &$ � +$ F

���



'- &$ &�� ��P�,� '&*& &*� $&.)+%� �#))2$ �>#�)&$A� 2"� �+)+%<$�&$� &*� 0-) "�
.& � �)#6�� M�(�� +� "(�+$ 8+�!A� �22�  &$� .2$� �/+))&�� 2 � 0#*� 2"� *&$�&���
�2*<"�&0"&*�$#"&*&�� �#.� &"� 	*&.�/*+ "A� $+�  &*�&*� 2$/#..&"� "#� 	6& &*F
8#%$&� "+)� �&0#* *+$%� 20� *&6�&$ &�� ��97� $#"&*&�� &)� 	*&.�"# � +� >#�"2)�
�&$�&&$ &J� �#'&$;28$�>#�"&$� 8+)� 0*2� �26� ')+8&� 0#*"� .& � �2$&$� "+)�
�+$%�"& � #%�  &*0*2� .& � �#%$� "+)� �#))2$ A� �$2)& <�� 2"� �#�"&$A�  &*�
%22*� 0*2� �#'&$;28$� �)�� 1� #.� �#*%&$&$A� /2$� 8?*&� +� �2*+'#� )+ "� #8&*�
�+ $2"�

�$� 	#*'& *+$%� 20� 	#*'+$ &)�&$� .&))&.� �-&$� #%� �28$&$� +� �2$ F
;#).� )22� �&)80=)%&)+%� �2*+'#)*=*%&*$&� �"?*/"� >22� �+$ &�� ��97� *&6�"&�
 &� �2$/&$� #.� &$� ;<�)< *<8<"� �2$&� 0*2� �2$ ;#).� "+)� �2*+'#A� .&$�
�)2$&$� �"*2$ & &A�  2� �$(";&$'#*%� $?%"& &� 2)� 8?*&� .& �� ��7�� "#%&��
 &$� #>� >22$8A� #%� $(� 0#*&)22�  &*� ( 2*'&6 & &� �)2$&*�� �2$&$� 8+) &�
/#�"&� 17��99� �+%� 2)&*A� �&�"&� #%� �#%$&� �5�555�� �&)� ')&8� ;&) +%8+��
;&))&*�+//&� "+)� $#%&"�  &$$&� �2$%A�#%� 022� �2*�&0"&*� 0+/� .2$�  &$�  2.>P�
 *&8$&� �2$&�� �&$� /#�"& &� �55�555� �*�A� #%� 22;$& &�� ,�� �#8&.'&*�
��7��� �=*&>)2$&$� 8+�"&� "*&� �#%� +� ;8&*� �&"$+$%� #%� (%&$")+%� 	#*'+$F
 &)�&� .& � �2.>�/+'� "+)� �6?))2$ �� �2$&$� �"#>>& &� #>� ( &$0#*� �-&$A�
;8+)/&"� '&"*2%"& &�� �#.� &$� �)&.>&A� #%� ��15� #>$22& &� .2$�  &*0#*�
�+))2 &)�&� )+)� 2"� 0#*&� �2$&$� #>� +� �2($"<�� �22* � >22� �#*8&"�� �&*� �"22*�
&$ $(�  &$� '&�/& $&� �"2)+#$�'8%$+$%A� .&$� +$ *&""&"� "+)� �&'#&)�&��
�& � �$)?%&)� 20� �#))2$ �'2$<$� ��13� #%� �-%$+$%&$� 20� �;*+�"+2$� �CG��
�*#� 0+/� �-&*$&�  &$� )?$%&� =$�/& &�  +*&/"&� 	#*'+$ &)�&� .& � �#8& F
�"2 &$�� �<)&%*200#*'+$ <)�<� #%� �"2 +%� '& *&� �#�"0#*'+$ <)�&� 0()%"&�
�$2*"� &0"&*�� �28$&/*#%&$� 82*�  &*.& � &$� �2%2�� �2$� 82*� +� �#$"2/"�
.& �  &$� �"#*&� �&* &$�� �&$�  &$� )+))&A� $?*.&�"&� �&* &$� ')&8� +//&�
%)&."�

�&"� %62) "� #.� 2)� "*?//&�  &� 0)&�"� .()+%&� 	?* �<)�22*<*� "+)� �-&$A�
#%� +$"&"� ')&8� 0#*�#."� +� �22� �&$�&&$ &�� �� ����� &"2')&*& &�� &$� �2.>F
�/+'�*("&� 0*2� �2$ ;#).� "+)� ��/#H	<.#H	&6#�� �&$� 0=*�"&� �2.>&*A�
�#.� �*&8� �$(";� ;28 &� )2 &"� '-%%&A� ;& � M�#)-B<$<!A� 82*� 0#*� �"#*� "+)�
�("&$� #%� ')&8�  &*0#*� &*�"2""&"� .& � &$� .+$ *&G20� �2..&� �28$�� �&$�
')&8� +� ���3� �#)%"� "+)� �/+'�.?%)&*� �#8.2$ A�  &*�  *&8� �("&$� "+)� ����A�
 2�  &$� ')&8� #8&*"2%&"� 20� �8 0-$�/<� �2.>�/+'��&)�/2'A� ����� "*2/�  &"�
�+%� "+)'2%&�� �&*&0"&*�  2$$& &�� &"� �/"+&�&)�/2'� .& � �='.2$ � 	2'&*�
�#.� 	#*.2$ � #%� .& � �2*+'#� �#..($&� �#.� �"#*� �/"+#$?*�� �&)F
�/2'&"� /='"&� �2.>&*&$� M�( /='+$%!� 20� �- 0-$�/&� #%� #. ='"&�  &$�
"+)� M	<.#�($ !A�  &*� %6#* &� �6&$&�"&� "+)� ����A�  2� &)� $-'-%%&"� �+&�&)F
.#"#*�/+'� +$ �2""&�� >22� �("&$� ($ &*�  &)� %2.)&� �28$�

���



��,3� 22'$< <�� �2*+'#H�#**+%'2$<$A�  &*� ')&8� D+)� >22� �2*+'#�� �$+F
"+2"+8� #%� '&"- &)+%&� �$ �2"��� �$ &)+%� ;2*� �8&$� �#*%&)� 0#*� 2)� 022� #>�
+.# � &$� ;2)8� �$&�� �+)*("&*A�  &*� 0#*<*� 	#)/� "+)� �8&$� 0*2� $?*�#%� 06&*$�

� ������������ +� �2*+'#� ;2*�2))&� �2%&�82*&"� �"?*/"� >2"*+#"+�/�
>*?%&"A�  #%� +//&� �22)& &�A� 2"� +$$$� %)&."&�  &� 2).&$&� �$"&*&��&*��

	*+;& �*#*&"� +� �2*&$&� &0"&*� ���5� %28� #%�22� �&$)- � +� �2*+'#�� �&$��
�#*%&*&� 82*� ����� +� �"#*"� �2)� �& ($ &*�/*+8&*&� >22�  &� )#))2$ �/&�
�-&*�� � *&��&� "+)� �#$%&$� #.� &$� 0*+� 	#*02"$+$%A� #%�  &"� �2..&� UX2*�
�+)0?) &"� .& ��2/2 *&��&$� ��3,�"+)� �&"&*��)+#*)� �#*&$\&$�� �� �&>"&.'&*�
����� �2.)& &�� �2(%�.&�"*&$&� &$� �#$ 2%� 0#*� 2"� 2002""&� &$� �&"+"+#$�
"+)� �"?$ &*0#*�2.)+$%&$�+� �#�/+) &�� �-0#% &$�*&6�"&��+)"2)&�+.# � &.A�
0#* +�  &� ;28 &� ;#) "� �# &� ($ &*� �( �"6&$&�"&$J� .&$� �.".2$ &$�
0&6& &�  &)"&� � �)2%� 20� �2$ &$� 0*2� 7"&� �;*+�"+2$�� �2%&� "+)� �+ &� #%�
&*/)?*& &A� 2)� �&�"*&$&� 82*� +�  &*&�� %# &� �&"� "+)� 2"� ;#) &� �# &� +$ &$�
)(//& &� �#*&� +� 2)� �"+)0?* +%;& O�� �2*+'#� ;28 &� 0#*#8*+%)� �*&$� 20�
2"� �&� &$� 20� �+$&� %# &� �#*%&*&� ')2$ "�  &� ( 82)%"&J�  &)� 82*� �#'.2$ �
�$( � �+ &$+(�A�  &*� '22 &� 82*� �& )&.� 20� �"?$ &*0#*�2.)+$%&$A� 20�
 &$� %*($ )#8%+8&$ &� �+%� 2%� #%� 20�  &)� 0#*�"<� �2$ �"+$%�� �2$ 2"&"�
;&*� .22)"<� ;2$� $& )?%%&� ��95A�  2� ;2$�� 	#**&"$+$%� )& � 0#*� .&%&"�
($ &*� ;2$�� )2$%&� 	*28?*&)�&�

�&$� �&%&6�"*+$%A�  &*�%+/� #8&*� �2$ &"� ����A� �)#%�#%�22� ( � +� )-�� �(&�
+� �2*+'#�� �&*� ;#) "&�� &"� "(�+$ "2))+%"� �# &� >22� �#*8&"A� ;8#*�  &*�
V( "&%$& &� �+%� #8&*� ;($ *& &� 0*+8+))+%&�� �$� �$ �2.)+$%� +� �-&$� %28�
�,�� �+%� 2)&*A� &$� �0"&$($ &*;#) $+$%� �,� �+%� 2)&*�� �+)� �&8?'$+$%�
20�  &)� 0*+8+))+%&� �#*>�� "&%$& &� &$� �#*%&*� �+%� 0#*� �,� �(%%&*"&*� )+%�
�55� �+%� 2)&*A� �&/�� 2$ *&� �#*%&*&� %28� ;8&*� 95� �+%� 2)&*A� 2))&�  &�
2$ *&� �&)#'� 82*� .&%&"� .+$ *&�� �&$%&$&� 2$8&$ "&��  &)�� "+)� � *(�"F
$+$%�20� &�0*+8+))+%&�#%� &*&�� �$ &*8+�$+$%�+� �/�&*<+"�A� &)�� "+)� �$ &*F
�"=""&)�&� 20�  &� '#*) *2%&$ <� 	2.+)+&*��� �$ &*� �*+%&$� ��7�� %28�  &$�
�$2/$) )<� 	+*�/+))+$%��('�/*+>"+#$� �15� �+%� 2)&*� +� �2*+'#A� �#.� 2$F
8&$ "&�� "+)� �$ &*�"=""&)�&� 20�  &� +$ /2) "&�� �#$&*�

- � � � & �� � � � � � � � ')&8� $2"(*)+%8+�� +//&�%)&."A� +�<&� ;28 &� *�� �/��
�-&$� �&�=%� 20� �&*+  &*� �2("+&*� .& � �&)�/2'A� �-*&"?..&*&$�

`2)2<<A� &"� �2$#*2.2A� &$� �(%"2)&*A� &$� �(�+/(�A� &$� �#'#+�"A� &$�
�2�/&$�>+))&*A� "#� �2*(��&))&*� #%� &$� �$82)+ � .& � &$� �+*&/2��&�� ��71�
/#.� �2$% +*&/"#*� �*(($� +$< � �&)�/2'A� �/(&�>+))&*� �&"&*�&$� .& �
�&)�/2'A� )#� �/8+)+'*+�"&*A� "#� �(�+<+� #%� )#� �#�+"+8�>+)+&*&M�� �2*)+($P

���



 *< #"� ( � 0#*"�2""&�� >22� $#%&"� )+%$&$ &� �+��� #.� &$ � �/(<�>+)�<)�/$P�
'&*$&� ')&8� ;->>+%&*&� #%� �2$% +*</"#*<*$<� �6?) $&*&�� �2*;($ *& P�
�/+0)&"� ')&8� +� �2*+'#� 0&6*&"� >22� 8?* +%� �+�� .& � �(�+/� +� �2 &*$&A�
�))(.+$2"+#$� 20� �22 '(�&)� #%� .2$%&� 2$ *&� �(�&�� .& � 	2/)&*� >22�
�#*8&"� #%� +� �#8& %2 &$� #%� �22� $2"(*)+%8+�� 	8*8?*/&*+/$2) � #8&*2)"�
+� �-&$�

�&$� ,1�� �&>"&.'&*� ���7� 0&6*& &� �2*+'#� �+"� 955P((*+%<� �#'�"2 �P�
6('+)?(.� >22� 0&�")+%� #%� 8?* +%� �+��� �2 &*$&� 82*� 0&�"�.-//& &�� �&*�
82*� �+$ <%( �"6&$<�"<� .& � �*#<&��+#$� 20� %&6�")+%&� #%� 8&* �)+%&� #%�
.& � &$� �22*<� �.(/� #%� ;=6"+ &)+%� 	&�"�"&.$+$%� +�  &"� >#.>#�&� �+*/&F
*(.�� 	$ 8+ &*&�82*� &*��"#*��# "2%&)�&�>22� �($ ;(�&"� #%� 	&�".+  2%�
>22� �)�&$�� �#"&)�� �&"� 0#*$&..&�"&� 20�  &)� ;&)&� 82*� $2"(*)+%8+�� �#$F
%&$�� #%� �*#$$+$%&$�� �&�#%� #%�  &*&�� �>;#) � >22� �22 )+(�&)� .& �
�$ "2%&)�&� 20� 	#*0*+�/$+$%&*A� �  &)+$%� 20� �* $&*� #�� ��� 8�� �&"� 82*�
0#*#8*+%"� +//&�0#*�"<� �2$%A� �#$%&>2**&"� 82*� +� �2*+'#�� �&$� �)�� �/"#'&*�
����� ;28 &�  &� 20)2%"� �-&$� &"� ;2�"+%"� �&�#%A� #%�  &� /#.� 0)&*&� �2(%&�
�&$&*&A��22)& &��+� ��,,A� P,�A� P,7�#%� P�P��� �2*+'#� /2$� 2))�22� +//&� '&/)2%&�
�+%� #8&*� .2$%)&$ &� �#$%&%($�"A� #%� �-&$� /8+""&*& &�  2� #%�22� 0#*�
�&$)+%;& &$� 8& � 2"� 0&6*&� �#$%&$�� �&%&*+$%�6('+)2$+.� +� ���1�  &$�
�9�� �26� .& � 	)2%�� �&/#*2"+#$&*A� �(�+/A� �2)&*� 0*2� �22 ;(�'2)/#$<$�
.& � .&*&�� �&� %2.)&� #%� ($%&� ')&8� #%�22� %)? &"A� �) &*�*&$"&P� #%�
�$82)+ <*<$)<P�- <.&� 0+/� ;8&*� 9� �*�� #%� �/#)&'=*$&$&� &$� &/�"*2�
	*+ 2%�

����� #%� ��,5� ;#) "&�� �"#*&� �&�"&8?  &)='� ( &$0#*� �-&$� .& � �&�=%�
20� .2$%&� �(�+$ &� �&$$&�/&*A� #%� .& � 8+��&� �2*�� �&))&.*(.� �?""&*�
�($ �/(& 2%&$&�  &*&�� '*#%& &� 	&�">*?%� >22� �-&$�� ��,�� 0+/� �-&$� &)�
$-"� �"#*"� ������ � +� 	#*'+$ &)�&� .& � �)�&$�� �#"&)� "+)� �*�"2"$+$%� 0#*�
 &)� %2.)&A�  &*� ;28 &� %6#*"� �6&$&�"&� <)� ;2)8"� �($ *& &� �2*� #%� 82*�
2)"�0#*�)+))&�� �� �-) < 2)&$� +� �2$%�;28&� ;2*� �-&$�<)� ;&)"� + &&)"� 	*+)(0"�F
"&2"&*A� �#.� ;($ *& &� �-&*� /2$� .+�($ &�  &"�� ��51� 0+/� �2*+'#� �+$�
0#*�"<� �+#%*20� +� �&2"&*�2)&$A� &$� ($%� �2.&� )& �2%& &� �+))& &*$&� .& �
�+#)+$�>+)�� �#*"� &0"&*� )&6& &� <)� �#$�#*"+(.� �#"&)� M�#*#!�� �2)� #%� +$F
�"2))&*& &�&"�>&*.2$&$"� �+#%*20"&2"&*�� �&)� ;62)>� .2$� �+%� .& � "+)� ��5�A�
 2� �*$#) � �;*+�"&$�&$� #>0=*"&� �+"� �+#%*20"&2"&*� >22� �(;*�8&6�� H� �22�
���0����� � �.*22 &� +$ "2%&*� �2*+'#� �#&*&�#%� 	# '#) �>+))&*&� &$� >?$�
�#�+"+#$�� �#&*$&� ;2*� &)� >*?%"+%� +$ *&""&"� �)(';(�� >22� M�+$ �)<$!A�
#%� "+)� �#) �>+))&*$&� 2$)2% &� �-&$� 2))&*& &� ���9� &$� �#) >)2 �� 8& �
M�*&/2$"&$!� #%� ;2*� $(� '&8+)%&"� �+ )&*� "+)� �$)?%� 20� &)� �"#*"� #%�
.# &*$&� �"2 +#$�

���



� � ������� � ;2*� �-&$� �&)80=)%&)+%� +//&� ($ %22<"�� �0� #/#$#.+�/�
�*)� ;28 &� .2$� �*+�&*$&� +� 95P&*$&� #%� 15P&.<� H�  &*� *2."&�

.2$%&� 	#**&"$+$%&*� #%� >*+82"&� )+22* "� H� #%� &$� �?//&� �&/�&)02)�/P�
$&*+&*� +� ���9�� �0�  *2.2"+�/� �*)� ;2*� .2$� ;20"� �*2$ &$&@� �#)+#$� ���,A�
�#(%�� ))6#*$<� ��51� #%� 	*#/#.>2%$+<"�� �+)#� ���G�5� �2."�  &� �0*&A� �#&$�
;2*� /$&8&)�� �)#*�"� #%� 0*-%"&)+%�"� 82*� �)-//&$� , &$� �+$�& 2%� ��,3A�
 2� 0+*&� ($%&� �>&6 &* *&$%&�  *(/$& &� 8& � &$� �?$"*+$%�()-//&� ($ &*�
�#).)"� �/#8�� �%� &$ &)+%�  &� >#)+"+�/&� �-�"&)�&*A�  &*� �&"� .& � �("+ �P�
#6$&� #0"&� ;2*� &"� )+ "� /#.+�/� �/?*�� �&)� %?) &*� +� �?*)+%� �*2 � <)� �+)F
0?) &� 0*2� ������ �&$� ���� �>*+)� 20;#) "&��  &*� >22� 	#*2$)& $+$%� 20�
�#<+2) &.#/*2"+�/� 	#*&$+$%� +� �2/�/#8� <)�#00&$")+%"� >#)+"+�/� �# &� >22�
�#"&)� M�#*#!�� �# &"� 22'$& &�� 20� �#;.$$ � �2$�&$� 0*2� �2/�/#8A�  &"��
)+ &"� 02*)+%&� �2*2/"&*� /#$�)2)<*& &�� �"*2/�� 8& � �+*+%&$"82)%&"A� ;8#*�
��)#6*&.2$ &$� �+&*&*�:#;2$�&$� 0*2� �+))<�)< � 82)%"&��� :#(*$2)+�"� �($ P�
;&*%� 0*2� �#;&$;28$� "2)"&�#.� �#<+2)+�.&A� + &)+%�20'*( "� 20� �+*+%&$"&$��
:(�)+)�*22 � �&+$</<� 0#*&�)#%�&$� �&�#)("+#$A�  &*� '&"&%$& &� �($ '&*%��
� K&*� �#.� �2.0($ ��/2 &)+%&A�#%�  2� �+*+%&$"&$A� "*# ��  &"A� 2"�  &*� 82*�
+$ "&%$&"� 0)&*&� �2)&*&A� �"*2/�� 8+) &� �?""&� �&�#)("+#$&$� ($ &*� �0�"&.F
$+$%A� ( �>2$ "�  &*� �+%� &$� )+8)+%� �&$+$%�( 8&/�)+$%� �$28&)� >22� �*+F
'($&$� �#.� +� �2)&$�� �+ "� ($ &*�  &""&� �>*2$%� �#)+"+0() .?%"+%� �#*(>�
#>� >22� �*+'($&$� #%� ;?8& &� �# &)� +� M�#$%&$�� #%� �#8&$�� �28$!��
�&)"2%&*$&� �/+))&��  &*&0"&*� ($ &*� �2$%� #%� .&%&$� �&.-")+%;& �� �22P�
)& <�� ;#) "� �#<+2)+�.&$� �+)� �$ "#%� +� �2*+'#�� �&$� 0=)%&$ &� �#$ 2%�
�"+))& &�� M�#<+2) &.#/*2"+�/� 	#*&$+$%� 0#*� �2*+'#� #%� �.<%$!+ L̂�� �)&"�
�2$� 0*& &)+%"� %+/�  &)� +//&� .& � 2))&� � �)2%� 20�  &$� $-&� �&8?%&)�&��
�$ &*� &$� �"*&6/&� >22� M�()<$$!� ��55� 0#*)2$%"&� �+*&/"=*� �+<)+$A� 2)�
	#% &$� �/() &� $& /?%%&� 	#*'( � .# A�2"�  &*� +� �)2 &$&�#>"#%&�� �& F
 &)&)�&*� +� �&/�"� &))&*� �$$#$<&*� #.� �"*&6/&$�� 	#% &$� $?%"& &� 2"�
$& )?%%&� 	#*'( &"A� ;8+)/&"� 0#*.&$")+%� ;2*� 82/"�  &� �"*&6/&$ &�� �8&*F
.# A� ";+� ($ &*� &$� $-� �"*&6/&� ��5�� 2$;#) "� �-0#% &$� 	#$.&$ &$&�
0#*�  &� �"*&6/&$ &�� 	#*'($ A� 0#* +�  &� 8& � �*(�)&*� 20� =/#$#.+�/� �*"�
�=%"&�2)� 0$$�  &�$?*+$%� *+8&$ &� "+)�2"�20�/& +%&� 	#)/A� &*��"# � ( &$0#*�
	2%0#*&$+$%&$�� �2%&$� 82/"&� &"� 8?) +%"� �#*<� #%� %28� �$)& $+$%� "+)�
�*#"&�".= &*A� �8+�>#)&.+/� .& � .&*&[�� �&� �#<+2) &.#/*2"+�/&��*%2F
$+�2"+#$&*� 82*� +#8*+%"� 2))&*& &� ��5,� 8#/�&"� �22� �"?*/"A� 2"�  &� /($ &�
/#'&� �)2"�*22 +$ <� �2*<;&*�� �6&$ #.� >22� �#*8&"� 0#*� �5A555� �*��
��,�� ')&8�  &)� %2.)&� �(�� D�&� �+))& &"� �+ &� �5�E� &*�"2""&"� .& �  &$�
$(8?*&$ &� �"#*&� 	#*�2.)+$%�'-%$+$%�

���



�(//<*0++'*+/<$�
��(0"0#"# � � L )8 # "� :"$ "<$ �

� � � � � � O� �� �

� ������A�  &*� ;#*&*� ($ &*� �2*+'#� �#..($&A� &*� 7,�� �&/"2*�� �2�
�� �*#$&$� 0#*� ;($ *& &� �2*� �+ &$� �#)%"&�  &� "*&� +$ &*�"&� �2*/&*�

"+)� �-&$A� 8+ &*<�#)%"<�  &$$&� :#* &*$&� "+)�  &� �#*%&*&A� �#.� 0*&. &)&��
#$�/& &� 2"�  *+8&� :#* �� �))&� �2*/6#* &*$&� ��"� 0#*� �8&$� &*� �&$&*&�
�2.)&"� ($ &*� �22* <$� M� 2�.+$ <!A�  &*� )+%%&*� 8& � �#8& )2$ &8&6&$�
+� �($�<'-� �#..($&�� �2*/6#* &*$&� �&�"� #%� �#* � 0#*� �-&$� ')&8�
&0"&*;22$ &$� &*;8&*8&"� 20� :(�"+"�*22 � �&+$&/<� >22� D+2..&)%22* A�
 &*� ��73� >22� �/#80#%& )$  &$� �+ $2//&$� #>0#*"&� &$� )Q*#>*+&;&*%22* A�
�#.� ;2$� /2) "&� M�/#8$?�!�

���3� #8&*)#%� �#))2$ �� �>2*&P� #%� �22$<'2$/� �/#8.(�� 0#*� ,11A�57�
�*�� �22* &$�� �2*"/#*$� 82*�  2� >22� �2*+'#� �#'�"2 �� �*($ � ��� � ��
�2.)� +� �/#8�/-) � �GcM� � �� #%� +� ��)+))&�"& � �#%$� ��� � �� �2*"/#*$�� ���7�
�#)%"&� �2$/&$� �6&$ #..&$� .& � +2)"� ��5� � �� � �� "+)�  &)� $-�"+0"& &�
�/"+&�&)�/2'� M�2*+'#� �(//&*02'*+/!� 0#*� ,�5A555� �*�� �2� 	2'*+/&$�
�����%+/� #>� +� �/"+&�&)�/2'&"� �&�  2$�/&� �(//&*02'*+/&*A� 0()%"&� M�/#8F
$?�!� .& �� )+0"&*� 2)� :#* &$� +� �#**&;28<� &*� '#*"�#)%)A� ;2*� M�/#8$?�!�
&)� �*&2)� >22� ���� �&/"2*�� �� ���5� '*?$ "&� &$� �&)� 20� ) Q '-%$+$%<*$<�
#%� &$� ;&)"� $-� �22* � ')&8�  &*&0"&*� #>0#*"� 8& � �# '-� �2$ &8&6A� ;8#*�
 &$� 0+/� &$� .&*&� <&$"*2)� �&)+%%&$;& �



	#"#� ��� �2$"#$�
	)- &*&$ &*$&� >22� �(//&*02'*+/��

�(//&*02'*+/&$�

� �



�0�4&*$&� +� �2*+'#� �#� ;#*&*� 	*(&*#�� �&�)#� #%� �*?�)#� ($ &*� �2*+'#�
�#$($($&�� �&� ')&8� +� �2*;($ *& &)�� �&%-$ &)�&� &*;8&*8&)� 20� �2$/F
 +*&/"=*� �6?*A�  &*� )+%&)& &�� &6& &� �#�/*?$)&$� ;&)"� ( � 0#*'+� M�*&F
/2$"&$!�� ����� �#)%"&� ;2$�  &"� ;&)&� "+)� �#..($&$� 0#*� �G�9A555� �*�� �&*�
�"# � &$� �&)� �#*&� #.� �#'&"A� + &"� ���� �#*%&*&� ($ &*�/*&8� &$� �*#"&�"P�
2 *&��&A� .&$� ;8&*/&$� �-*22 � &))&*� �+$+�"&*+(.� "#%� �&$�-$� ;&*"+)A�
#%� �2)%&"� %+/� +� �* &$�� �&� "*&� 4&*� &*� $(� ( )2%"� �#.� �-�"2$)?%A� #%�
�?*)+%� �&�"#� &*� .&%&"� �<8+&* +%�� �%�22� M�*&/2$"&$!� &*� &)� �.(/"�
�$)?%A�&$� )+))&� �&)� 20�  &$� &6& &�� +� �+$� �+ � 20� �."�0#*82)"&*� �+)&*A�  &*�
;28 &� '&>)2$"&"�  &$� #%� '&�"&."A� 2"� �-&$� �/() &� ;28&�  &$� 0#*?*&"A�
#%� �#$$&$� �.+)� �))&*� #>0-) "&� 	2 &*&$�� 4$�/&�� �� �)("$+$%&$� 20�
�5&*$&� 2$)2% &�� &$� �-/&)'2$&� $& &$0#*� �))&*�� �*&/2$"A� #%� &0"&*� 2)�
�2$&$� 82*�$& )2%"A� ')&8� �*&2)&"� "+))+%&� .& � &$� %2..&)� �*(�%*28� +$ F
 *2%&"� +� �$)?%<)� #%� '&>)2$"&"�� �))&*�� �*&2)� &*�  &$� )+))&� ;=6")+%%&$ &�
�*&/2$"� +� �6=*$&"� 8& � �&6�8+$%&"�� ��57A�  2�  &*� 82*� �2)&� #.� 2"� #>*&""&�
&)� �('<*/()#�<;#�>+"2)�  &*( &A� 8+) &� �8*22 &"� 20;?$ &� �*(%�*&""&$�
#8&*� �*&/2$"&$� "+)� �#�>+"2)&"J� .&$� �.+)� �))&*A�  &*�  2� '#& &� +� �&)F
�+$%'#*%A�$< )2% <� �*#"&�"� .# �  &$$&� �&�)("$+$%� �#.� 82$&$ &�+� �"*+ �
.& � �28&'*&8&"�� �#�>+"2)�>)2$<$� ')&8� +#8*+%"� +//&� "+)� $#%&"�

�0"&*� 2"� �&� �2.8+*/&$ &� )#))2$ P02)�)<*�/<� �2$ '#0#*&$+$%&*� ��,1�
;28 &� 8& "2%&"A� 2"�  &*&�� �-*�/(&� ;8&*"� �2*� �/() &� ;#) &�� +� �2*+'#A�
/#')&� �#..($&$� 20� �(//&*02'*+/&$� &"� �*&2)� .&))&.� ���� �/#8$?�� #%�
�&�"&*%2 &� #%� ( )2% &�  &)� �#.� �-*�/(<>)2 ��

�
������� >22�  &� "*&� +$ *&� �2*/&*A�  &*� $(� ( %#*� �2*+'#� �2*/F
6#* &*A� ;2*�+� �+$� �+ �8?*&"� *&"� �"#*&J� .&$� �>)-�$+$%&*$&� #.�  &.�

&*� /($� 022�� �& � &"� �+$%�8+ $&� 20� �9�,� ')&8� �#**&;28&� )-�"� +� 	*& � 0#*�
4/�&;(%�)� +� �5� �2*A� 0#* +�  &$� 82*� �"?*/"� 0#*;(%%&��� �� &$� �-$�0#**&"F
$+$%� 20� �717� ;&  &*�  &"A� 2)� �2$%�;28&� &*� M8& � �2%"!A� 2)"�22� +� $#%&$F
)($ &� %# � �"2$ A� #%� 2"� #%�22� �#**&;28&� &*� 8& � �2%"� .& � .2$%&�
($%&� �*?&*A� .& &$�� �+ ;28&A� �- �.2*/&�/#8&$� &))&*� �2*+'#� �/#8�

�)&"� +//&� $?8$&��
�1�7� 0#*&"#%� 	#*�)+$�>&/"#*� �*(&)� &0"&*� �* *&� &$� �2/�&*+$%� 20�

�/#8'&8#/�$+$%&$� >22� �2*+'#� :#* &*�� �2$� )2/�&*& &� �*?&*$&� "+)� &$�
�?* +� 20� �5A��7� �+%� 2)&*� #%� 0#*&�)#%� 2"� 0*& &� �9� � �� � �� #%� *-  &�
�&�+&$�� �1��� ;#) "&�� �(/"+#$� #8&*�  &� *-  & &� �*?&*�� �&*� 82*� ��75�
�%&"*?&*�#%�77� �=%&"*?&*J�  &� +$ '*2%"&� �5��� �+%� 2)&R�� ��57� ;&  &*�
 &"� #.� �2*+'#�/#8&$&@� �#**&;28&� &*� &$� )+ &$� �%&�/#8� >22� <2�� 9,�
� �� � �� �&$�&*� �-&$�� 8+%"+%�"&� �*?�$+$%A� .&$� &*� +//($� /$2>�� �2*+'#

���



�/#8� <*� >22� <2�� 35� � �� � �� .& � �*?�$+$%� "+)� <2�� �5� �#8& &*A� &$� �&)�
20� �/#8&$&� <*� �#�&� #%� �0#*<��

�2� :#* &*$&� +� ����� ')&8� �#)%"� "+)� �-&$A� '&;#) "� �#$%&$� �/#8&$&�#%�
:2%"*&""&$A� .&$� 8& � /%)�� �&�#)("+#$� 20���31� ')&8�  &)� '&�"&."A� 2)�  &"�
�22/2) )<� �22 &�%22* �/&� �/#8 +�"*+/"A� ;8#*($ &*� �2*+'#�/#8&$&�
'#*"&A� �/() &� �?)%&�A� 0#* +�  &� /($� %28� &"� �8&*�/( � >22� ,75� �+%� 2)&*A�
�/#$)�  &� ( %6#* &� ��9� � �� � �� �&$� 0-$�/&� �=..&*;2$ )&*� �2$��
�& &*�&$� ')&8� ;#6�"'- &$ &� 8& � �(/"+#$&$� #%� 0+/� ����� �/#8&$&�
#8&* *2%&"� 0#*���A555� �+%� 2)&*�� �&*20� 3555�0#*� �2$%�).8<A�  &*� 82*�
2$�2"� "+)�,� � �� �� �/>�� �/#8�/-) A� �- �.2*/&�/#8&$� 82*� +� �/#8�/-) �
�2)� "+)�7� � �� 9� �/>�� #%� /#�"& &� �7A555��+%� 2)&*� #%� �#**&'28&� 82*�
�2)� "+)�9� � �� 9� �/>�� #%� /#�"& &� 7555� �+%� 2)&*X�� �)"�22� +2)"� ,7A555�
�+%� ()<*� 0#*� �/#8&$&� 8& � �2*+'#�� ��9�� �#)%"&� �2$�� �& &*�&$�  &.�
"+)� :(�)+"�*22 � �&+$</<� 0#*� ,1A555��+%� 2)&*�� ��7�� 0+/� �<+$</<� "*# ��
�#*%&**&>*?�&$"2"+#$&$�� �*#"&�"� �+))2 &)�&� "+)� 2"� *-  &� 	*& ��/#8&$�
�#**&'28&� .# � 2"� ( )?%%&� &"� "+)�82*&$ &� �*&2)� 8& � �2..<)%22* �

�������"@/ � ')&8� "+ )+%"� &"� -$ &"� � 0)(%"��"& � 0#*� �#*%&*�/2'&"��
`& &)� �/*+8&*� ��57A� 2"� M�$ 822$&*$&�#.� �#$P� #%� �&))+% 2%&� 0#*)-�"&*�
�+%� +� �2$%�).8<� .&))&.� '#)%<$ <� �#*$2%*&A� ($ &*� �/-%%&0() &��*?&*�
8& �  &$� >)2�/&$ &� �#!A� #%� �-&$�� �8+�� �/*+8&*� ��,�@� �? &*�.2$ &$�
�/#8*+ &*� `&%%&� '2*� +� �2$%�).8<� )2 &"� ( �"+//&� �2$%&� #%� >228+�)�
�8+)&�"& &*� .& � �.(//&� � �+%"&*�� �.� �=$ 2%&$� '&/#�"&�� �(�+/� 8& �
0*+8+))+%&� �+ *2%� $0� �#*%&*$&�� �2� �/#8&$� ')&8� �#)%"A� ;&  &*�  &"�  2�
#%�22� +� �='&/#$"*2/"&$� 2"� M�='&*&$� #%�&0"&*/#..&$ &� �6&*&� <*� 0#*F
>)+%"&"� "+)� �"& �&� 2)� "+)�"& &� �$ 822$&*$&� 20� �='�"2 &$� �2*+'#�  &$�
+� �"2"�/2��&$�� �6&*"+ �+$ *=..& &�� %2$%�"+)� �/#8&$A�#%��.*� �='&*&$�
#%� &0"&*/#..&$ &� �6&*&� �22)& &�� $28$)+%&$� 0#*� &%&$� �&%$+$%� 2)�
8& )+%&;#) &�  &� +� �/#8&$� 8?*&$ &� �>2 �&*&%2$%&�#%� �?$/&!�

���PW� 2$�=%"&� �/#80#%& � �2�.(��&$�� �$/<� #.� �+))2 &)�&� "+)� 2"�
#>82*"&� .& � �>+�&� #%� �*+//&� +� �2$%�).8<��� �&"� ')&8� $?%"&"�� ��99�
')&8� &"� "+)�82*&$ &� �$ *2%&$ &� $?%"&"� 20� �+$+�"&*+&)� &0"&*� �$ �"+))+$%�
20� �#..($2)'&�"-*&)�&$A�  &*� .#"+8&*& &� �+$� �"+))+$%� .& A� 2)� �/#8&$�
$(A� &0"&*�2"�  &� �"=*�"&� �*?&*�&*� *-  &"� 20� �/#8&6&*&$A� +//&� ;28 &�  &$�
�&"- $+$%� 0#*� �#*%&*$&� �#.� "+ )+%&*&��� ��9�� ')&8� �*?$ &8+$�'*?$ &*�
:&$�&$� "+)"2)"� 0#*�2"� '#) &� �2$�� #%� � �/?$/$+$%� +� �2$%�).8<A� M;8#*�
 &*� 0#*� $#%)&� �2*� �+ &$� &*� #>0#*"� &$� �28+))#$� 20� 0#*�/&))+%&� �/"+#F
$?*&*![�� �#..($2)'&�"-*&)�&$�� 	*&.�"+))+$%� "*&� �2*� V0#*8&6&$� ;2*�
22'&$'2*"� +//&�  ?//&"� �#*%&*$&�� �&$+$%A� &0"&*�#.�  &� ;2*� #>0#*"�
�28+))#$&$A�  &*� &*� &$� �&)� 20�  &"� M%2.)&� �&6&*+!�

���



'2$%�;28&� #./*+$%� �̀L5�

�0 � M�")"*+""!�� ;8#M� �#*%&."� #.� �#$ +%"$�  &)+/2"&*& &� 8+8J� .& � M�� DV��X� A�X)/��
D�+""&� �+)"*+� +0 � �";()"+E�

����� &*;8&*8& &� �#..($&$� �"=*�"& &)&$� 20� �2$%�;28&� 8& � <)�
�2%&�/+0"&� .& � �(//&*02;*+/&$A� #%� �-*22 &)� %28�  &*&0"&*� &"� >*+82"�
�&)�/2'� �+))2 &)�&� "+)� 2"� #>0#*&� &$� �28+))#$� +� �2$%�;28&J�  &$� &*�
�&$&"�<� ( 8+ &"� 0)&*&� �2$%&�� �/#8&$� &*� $(� #. 2$$&"� "+)� &"� .&%&"�
�.(/"� �$)?%A� #%�  &$� %2.)&� �*(�%*28� &*� 0#*82$ )&"� "+)� &$� + &&)�
	*+)(0)�<&$<� #%� �= &>)2 �� ($ &*� �28$&"� �-) & 2)&$�� �2$%�;28&� &*�
 &*0#*� +//&� 2)&$&� �-�"�/#8� 0#*� �2*+'#A� .&$� #%�22� � 0)(%"��"& � 0#*�
�"#*&� �&)&� 20� �#))2$ �

���



$���� <�� ��� <�������
4�&*%2 &� .# � ))6#.&"� 20� �-� 4�"&*%2 &�

������ %�"���

� ����� � 8+/)+$%� &*� 0#*&%22&"� +� "#� �&*+# &*�� �/(&*� .2$� "+)'2%&A�
%2'&*�  &"� "#)+($ *& 22*+%&� �*( � +� �+$+&$� &$� +� �# &� ��#$E� <)�

+$#*/"� �()A�  &*� �-$&�� 2)� �>#""&� �)#�)&*0(G *&$<�� �"#*&� �)2$&*A�  2�  &�
( �"2/� �-&$�� �#*8� #%�  &*.& � �2""&� &$� �*"� �22)� 0#*�  &$� �?/�"� #%�
�"#*+&)�#A�  &�  *#."&� #.� 0#*�  &*&�� $-&� �-�� �(8&)A� �/2)�  &*� �>#""&�A�
�22� *2..&*� �>#""&$� +//&�  &� 0*#..&� 	? *&A� .&$�  &$� $?*�-$& &� #%�
02*8&')+$ &� �&%&*+$%A�  &*� �"-*"& &� �2$ &"� +� �*+%K$�� �*(� 0#*�  &*&0"&*�
+� 0#*')+$ &"� �8&*� 2)� �8+$&'+$ &�  &$� �+*/&)-�"A�  &� .&$"&� 2"� #>&)�/&��
�&� 0#*�"&� "#� &$� �82*"� �&/&)� +� �-&$�� �+8� %28�  &$� *#)+%"� 0*&.2 �/*+F
 &$ &� � 8+/)+$%�� 	? *&$&� ;28 &� *&%$&"� .& �� �� ;2)82$ &"� �&/&)� %+/�
 &"� �22� *2�/� $& � 2 � �2//&A� +�  &)� $?�"&� ;2)8&� 82$ "&�� .=6�#..&)+%"�
"+)'2%&A� ;82 � .2$� (0#*�/-) "� ;28 &� "2'"�� #%� +� �+ "&$� 20� 0#**+%&� �2*P�
;($ *& &� �"# � .2$� >2*2"� "+)� 2"� '-%%&� 8+ &*&� >22�  &$� � 8+/)+$%A�
 &*� "#� �($ *& &� �2*� 0#*� 82*� ')&8&"� �22� '*("2)"� 20'*( "�

�&)� &*� .#*�#."� 2)� �&�� ;8#*)& &�� �#*%&*$&� +�  &"� 0#*�)&� �*-� ;+)�"&

���



�#*8&�� �#* �+ &� #./*+$%� ��95��
� . � �X$#� )� $ � �"+ +� �+.�'#*%�

�2..&� �)& � 56�8�



;8&*"� )+))&� 	*&.�/*+ "� .& � &$� �)? &� #%� �"#)";& A�  &*� %28� �//#� +�
�-&$�� )+))&A� 022.?))<� �8+�A� `& &)� �/*+8&*� ��57A� 2"� �>#"&/&"� &*�  &"�
&$&�"&� %*($ .(*& &� �(�� +� �-&$X�� ����� $#"&*&*� �8+�&$A� 2"� �2*+'#� +�
 &$� �&$&*&� �+ � &*� ')&8&"� .&%&"� 0#*�/#$$&"A�  &*�&*� ')2$ "� 2$ &"� 2$)2%"�
"*&� $-&� �28&*A� #%� ����� &*/)?*&*�  &$� .& � �"#)";& A� 2"� �-&$� $(� ;2*�
022<"� "*&� $-&A� %*($ .(*& &� �-%$+$%&*�� �&"� &*� �&)80=)%&)+%� (#8&*F
/#..&)+%"� 2"� #."2)&� 2))&�  &� $8&� �(�&A�  &*� �/# � #>� +�  &$$&� �&*+# &A�
/($� $#%)&� 022� �/�&.>)&*� �/$)� $?8$&��

�&$� &$&� 20�  &� �-%$+$%&*A� �8+�&$� &*� �22� %)2 � 0#*� +� ����A� &*�  &$�
�"#*&� �.(//&� �22* � >22� �#*8&"A� ;8#*+� �/"+&�&)�/2'&"� ��� ��� v82 &�
$(� *&�+ &*&*�� �22* &$�&6& &�� �17�� 20��#'.2$ � �2";+2�� �#))&*�� �1��� 20�
�#$$&$� �#*&$\� �#))&*J�  &$� 82*�  2� &$� "#&"2%&�� �-%$+$%� 20� �%&P�
'+$ +$%�8?*/� >22� ��� 	2%�� ����� &*� �#'.2$ � :($+#*� +� �2B/6#'+$%�
#>0#*"� �#.� �6&*J� ;2$� �#)%"&�  &$� ����� "+)� �2";+2�� �*2'*2$ � 0#*� 3555�
�+%� 2)&*� �#)8�� �*2'*2$ � $& *&8� �"*2/��  &"� %2.)&� �(�� #%� #>0#*)&�
 &$� �6&$ #.A� 8+� $(� /&$ &*�� �2$�  *&8� 0#*�"� �#'.2$ �;2$ &)A� �&$&*&�
�?�"%+8&*+� +� �6&$ #..&$� ($ &*� �28$&"� M�"2 "� �2.'#*%!� #%� �#)%"&�
 &$� ��95� "+)� ��� ��� v82 &� 0#*� �,A555� �+%� 2)&*��

4�"&*%2 &� �*�� 9� '&�"# � 20� "#� �.22� �6&$ #..&A� ;8+�� 8&�"*&� �2'#�
82*� �>#"&/&"J�  &� &*;8&*8& &�� 20� �2$ 0-�+<(�� �*�� `+8&"A�  &*� ��5,�
#>0#*"&� &$� $-� �22* �� `& &)� 0*&.;?8&*�  &$� �#.� M&$� �.(/� &$<)2%&��
�22* � +� �+$ +$%�8?*/� .& � �"#*&� &$%&)�/&� �( &*!�� �+)&*� �*�� `+8<)��
�# � �#)%"&�� �22* &$� ��5�� "+)� �."�0#*82)"&*� �($ 2;)� 0#*� ,555� �+%�F
 2)&*�� �& � ;2$�� 	2) � �#)%"&��  &$� ����� )+)� �+�/#>� �2�.(�� �#))&*� 0#*�
��55� �+%� 2)&*A� #%� &0)<*� 2"� �+�>&�? &"� 82*� 0)-""&"� "+)� �-/='+$%A� ')&8�
�6&$ #..&$� ��39� &*;8&*8&"� 20� �2*+'#� �/#)&/#..+��+#$� #%� +$ *&""&"�
"+)� �/#)&�� ���3� ')&8� &$�&*;8&*8&"�20��c�� ����2""&$� R� �#��0#*�9,A555��*��

�<;*# &*�� �22* � >22� �6#*$&"� 20� �#*8&%2 &� #%� 4�"&*%2 &� &*� �2.F
.&$)2%"�20�"*&� �6&$ #..&�� �&�')&8�/#'"� ��3,�20��2$ &)�'&"6&$"� �& &*�
�+ &$+(�� 0#*� 3955� �+%� 2)&*�� �2$�  # &� �2*&"� &0"&*A� #%� �$/&$� %+0"& &�
�+%� ��39� .& � ��� 	�� �<;*# &*�� ��31� �"22*� �6&$ #..&$� #>0#*"� +� �*2$ F
>*#"#/#))&$� .& � �9� 	2%� �(�� "+)� �#*8&"�#%� �5� "+)� 4�"&*%2 &�� ��99� '-%F
%& &� �<;*# &*�  &$� $(8?*&$ &� �.(//&� �6&$ #.X�

�&$� �22/2) "&� �2* &*%22* � >22� �6#*$&"� 20� �#*8&"� #%� �=**&%2 &�
&*� "#� �2..&$)2%"&� �6&$ #..&�� �17�H�1�1� "+);#*"&�  &� �#'.2$ �
:#;2$� �*#";�� ��5�� �"# � �$�>&/"#*� �&"&*�&$� �#.� �6&*A� #%� ;2$�� �$/&�
�#)%"&�  &$� ��57� "+)� :#;2$� �*#-&*� 0#*� ,�55� �+%� 2)&*�� �*#-&*� �#)%"&�
 &$� ��,�� "+)� �#'.2$ � ��� : �� �<$*+<;�<$� 0#*�3755� �+%� 2)&*�� ��9�� /#')&�
�#))&*� �2($)<� �22* &$� 0#*� �555� �+%� 2)&*� #%� #>0#*"<�  &$� $(8?*&$ &

���



�6&$ #.�� ��1�� �#)%"&� )+$$�  #$� D+)� :(�)+)�*$2 � �$+ &� 0=*� ,�A555� �+%�P�
 2)&*A� #%� ����� /#')&� 	+*.2&"� �A� ��� v82 &�  #$� 0#*� ��,AD��E� �*�Z

4�"&*%2 &� L��A�  &$� %2.)&� �.)�)(&A� 82*� �11�� #$� �$2* A� ;8+�� �*($ �
�"*2/"&� �+%� ( � D+)� M��)&*)& !� D�/<+�#'#..#$E� #%� #8#*�  #� '2%� �22* <$�
)+%%&$ &� �?$%&*A�  &$� �>?$ "&� #8&*� 0&.� �2"*+/&)$(.*&�� �&$� &6& &��
��5�� 20� �#'+$$$ � �& &*� �#).�� ���,� ')&8�  &$� /#')� 20� �."�0#*82)"&*�
�+)&*A�  &*� '-%%& &�  &$� #>� 0*2� �*($ &$A� �#.�  &$� �)$2*� $(A� #%� "+)/#')&�
�+%� 0#*�/&))+%&� "+)�"2 &$ &� �*&2)&*�� �2$�� �$/&� �#)%"&� ���3� DV22* &$�
"+)� �#))&*� �$($)<A� �#.� ����� �#)%"&�  &$� "+)� �2*"$&*� �&"&*�&$� 0#*� �,A555�

�*#$&*Z�
�22* <$<� �*�� 93� #%� 97� +� �&�"&*%2 &A�  &� �+ �"&� +� �?//&$�� )+2*� #>F

*+$ &)+%� '#*"� �2..&$�� �*�� 95A� �#'.$$ � �#*"&$�&$�� �22* A� &*� �1���
#>0#*"� $0�  &$� )+&*� +� �#%&$� #0"&� #."2)"&� �#'.$$ � �+&)�� �#0"�� �&$&*&�
%+/�  &�#8&*� "+)� �#'.$$ � � 8$* � �+ &.(�A�  &*� ��,1� �#)%"&�  &.� "+)� �+$�
�#$� �$( � �*< <$'<*%� �+ &$+(��� �2$� #>0#*"&� ��95�  &$� $(8?*&$ &�
�-%$+$%� �*�� 93�� �0)<*� �+ &$+(�Q� )E# � �#)%"&� �8+%&*�#$$&$� *2$ �� 6(*��
��� �*(($� �6<$ #..<$&�� �#'.$$ � ��� DQ�*(�&� /#')&� �*�� 95A� �#.� ;$$�
��5�� �#)%"&� "+)� �#'.$$ � �#*"&$�&$� 0#*� ,5�555� �*�� �*�� 9�� /#.� ��1��
8& � 	 )?%��/# <� +� �#))&*� �2($"&�� �6&J�  &$� �/+0"& &�  &*&0"&*� ;->>+%"�
�6&*A�+$ "+)�  &$� ���,� ')&8�/#')� $0��=.*&*.&�"&*� �2$�� �(��&� 0#*�,1A555�

�*#$&*X�
�&�"&*%2 &� ��� &*� &$� 20�  &� "+ )+%�"� '&'-%%& &� �*($ &� >2$� �2 &$��

�#$ *&� �+ &�� �./*+$%� �195�&6& &�� �22* <$� $0� �2$ � #..&*� �#�&*+</�
#%� 8$*�  2� &$� &$"$%&�� �-%$+$%� .& � ,1� 	2%� �(�� "+)� �2 &$�� �6&$ #.P�
.&$� ;28 &� �28&� ;&)"� $& � "+)� �#&$�� �0)<*� $"� �#�<*+</� .& � �#$&� #%�
�2""&*� �197� 8$*�  *(/$&"� �� �)#�)<*�#<$� "?"� ( � 0#*�  &*&�� �28&A� ')&8�
�6&$ #..<$� �#)%"� "+)� �-0#%& � �$%22* � 0#*� 15�� �)%� 2)<*�� �2%2$* �
�#)%"&� �17,� �22* <$� "+)� 	#*>2%"&*� �<<;(�<$� 0#*� ��95� �)%� 2)<*A� #%�
'2$� 8+ <*<�#)%)<�  &$� �17�� "+)� �;*�� �*=-&*� 0#*� �,5� �+%� 2)&*A� 0*2� '2*$�
%+/�  &$� +� �*8� D+)� �$$$&$� )+2$�� �;*�� �*#-<*� #%� "+)�  &$$&�� �#$� �&$*+/�
�;*+�"+2$� �*#-<*�� �$$�%+/� +� �"-//&*� ($ &*� �2$ '*(%�/*+�&$� +� 15P&*$&A�
&%� �$$* <$� �/+0"& &�  &*&0"&*� ;->>+%"� �6&*&A� +$ "+)�  &$� ���7� /#')&�� $0�
�#'.$$ � �&"&*� �$(%2$* � :=*%&$�&$� 0#*� ,1A955� �*�Z� �2$�� �;*+�"+2$�
�*#-<*�&*;8&*8& &�#%�$2�  &$� �&)� 20� �)#�)&*;$8<$A�  &*� 4�"� #%� �- � '(P�
)+2$���22* � �"*2/"&��+%�#>� .# � �+*/&$�� �&*� 0+/� �=$$&$� ��95� ( �"-//&"�
#%�2$)2%"� �-� �)#�)<*%2 <� D�&�"&*%2 &� '& � 6#�  &$� �2$%� �)#�"<*%$ &EA�
#%� ��9�� #>0#*)<�)+2$� 8& � �+ &$� $0� �+$� �22* � &$� �6=*$&&6&$ #.� "+)�  #$�
$-&� �2 &�

��  &$� %2.)&� �#�"<*;28<� '&%-$ "&� �&'-%%&)�&$� ����� .& � &"� �2*

���



�<;*q &*!� �6*++ #"$� >$$� ))6#*$<)� #D� �#*8*)� #%� �+"**%2 #� ��31��
D� . � �^�� !0� � +)� �̂ 2*+�!!2E�

�2.$0&� �����



�6&$ #..&�<)� )+))&� �"-//&� 0*2� �#*8&"�� �"*?/$+$%&$� ;&*0*2� #%� $& � "+)�
�*#-&*�� �22* � )+<$)22� ('&'-%%&"� +$ "+)� ��P���� �?$%&"� 82*� &$ � +//&�
;&%$&"A� #%� ( � .# � �2 &$� )22� &"� �"#*"� �2$ ;()A� /2) &"� �)#�"<*>2*/<$A�
 &*� #%�22� �&�� >22� �#*"&"� 0*2� �1��� D�+ &� ���E�� ���9� 0+/� �#))&*� �>>&)A�
�#.� &6& &� �?$%&"A� �* *&� "+)� 2"� �?""&� &"� �)2$/&8?*/� #.� �2*/&$A�  2�
 &$� +� .#*/&� �0"&$&*� 82*� &$� 	2*&� 0#*� 	?* �&)&$�� ��P��� 0+/� ;2$� �+))2F
 &)�&� "+)� 2"� 0-) &� �2*/&$� "+)� �&'-%%&)�&5�

�&)8� #.� �-&$� +�  &$� 0#*�)<� �2)8 &)� 20� 0#**+%&� �2*;($ *& &� 82*� +�
%# � �?/�"A� .22""&�  &$� ;#) &� �+%� +$ &$0#*� �+$&� %2.)&� �*?$�&*A�  &*�
+$*� '&�"&."� 20� �/&+�&'#..&$&� +� 4�"A� �&�"A� �#* � #%� �- �� �0� �&$�-$�
"+)� �#$�(."+#$&$� .22""&�  &*� +//&� '-%%&�� ( &$0#*� �#..&$&A� #%�  &*�
82*�  2� #%�22� *+%&)+%� �)2 �� +$ &$0#*�� �.�)22&$ <� �#*"� 0*2� ���,� %+8&*�
( .?*/&"� �&�/& � #.�  &$�  28?*&$ &� �&'-%%&)�&�� �22� �&�"&*%2 &��
$#* *&� �+ &� )+%%&*� �#0"�� �"#*&� �22* � $& &� 8& � �$&$�� �&*&0"&*� 0#)%<*�
&"� �"#*"� ('&'-%%&"� �"-//&A� #%� #>� 2 � �2 &$� &*�  &*� �"2 +%� $#%)&� 20�  &�
%2.)&� M# &� �#.)&*!�� �22� �#**&%2 &�� 4�"�+ &� &*�  &*� #%�22� �"#*&�
�())&*A� #%�  &)� .&�"&� 20� �&�"�+ &$� )+%%&*� �"2 +%� �#.� �?$%&�� �22�  &$�
$& &*�"&� �&)� 20� �&�"&*%2 &�� �- �+ &� )+%%&*� /($� $#%)&� �>*& "&� �(�&��
�&'&*'2$&$� ;2*�  &*+.# � �2*2/"&*� 20� &$� ;&)� �2 &A� 0#*.&$")+%� &*�  &"�
.&�"&� �/(*&�� �&$� �"#*&� �22* A�  &*� $(� &6&�� 20� �2(%22* P:#*%&$�&$A�
 #.+$&*&*�  &$$&� �$ &� 20� �2 &$�� �-� �)#�"&*%2 <� &/�+�"&*&*� +//&A� #%�
�#�"&*;28&$� ;2*� /($�  &� )#� +� ����� #>0#*"<� �(�&� ( � .# � �&�"&*%2 &�
#%� &"� �2*� �.22;(�&� .# � �#*8&"�� 4�"&*%2 &� &*� '& �"� '&'-%%&"A� .&$�
 &*� &*�  #%� #%�22� ;&*� �())&*A� �?*)+%� >22� �- �+ &$�� �#$ &*%2 &�� #8*&�
�&)� )+%%&*� #."*&$"� ;&)"� # &�

�-8#%"-8&� �2*� �&$&*&� &*� �+))& &"� �"?*/"� ?$ *&"�� �($� >22� �&�"&*F
%2 &�� �- �+ &�#%� +� �#$ &*%2 &�&*� &*�&$ $(� $#%)&� �())&*�� �&%)8?*/&"�
&*�2$)2%"A�#%� &$� %2.)&� �/�&*<&*>)2 �� &*� ')&8&"� �2*/& �>)2 ��� 	*&.F
�/*+ "&$&� +�  &� �-8#%"-8&� �2*� 8+*/&*� ;&)"� +.>#$&*&$ &�

:&*$'2$&%2 &� ')&8� 2$)2%"� ��17�� �#'.2$ � �($ 2;)� 20%28� :#* &$�
%*2"+�A�#%��#..($&$� 2$)2% &��2 &$�� �2."+ +%� �"=""& &� �-*22 &"� �$P�
)?%<)�20��(;*�8<6� .& �&"��+)�/( �>22�,555� �*�� �&�$-&��2 &*�22'$& &��
0#*� 	?* �&)&$� ��11�� �(�&(.�%2 &� ')&8� ( �"(//&"� +� �&%-$ &)�&$� 20�
�5P&*$&� #%� ;& � 0#*�+� �(�&(.�8&6�� ���,� 82*�  &$� +//&� 0#*$&..&*&A�
&$ � 2)�  &*� 82*� �"+))&"� 	#*�)2%� #.� 2"� '&)?%%&� �&6&$� .& � �()2002) ��
����� 0+/�  &$� �28$&0#*2$ *+$%� "+)� �(�&(.�%2 &A� #%� ���7� ')&8�  &$�
0#*"� +%&$$&.� "+)� �#8& )2$ &8&6&$�� ���1� ')&8� �-� 4�"&*%2 &� ( �"(//&"�
�#.� �&6�� ��59�#>0#*)&�� &$�0#*�)<��+))2�>22��#$ &*'#()<82* A�#%�;&*0*2

�	�



�2*+'#� ���,�
D�))"*�� � � �# � �� �+"*"/!'�*/ "̀0E�

�2*+'#� ��95��
D�0"X*� �*+>X� )+"!� � 6+8!E�



;2*� �&'-%%&)�&$� +�  &� �&$&*&� �2*� '*& N� �+%� )+)� �#()&82* &$�� 	#*)?$F
%&)�&�  %� )+)� �&0�;2)<8<6�

��3,� .# &*� .2$� 0#*�)&� �2$%� �&"&%$&)�&$� �&�"&*%2 &� 0#*� �)#�"&*P�
%2 &A�#%� +�  &� 0=)%&$ &� �5� �2*� '*(%&�� '&%%&� �28$&� +� 	)?$%A� .&$�  &)�
%2.)&� �28$� "*?$%&�� .&*&�#%� .&*&� "+)'2%&�#%� &*� +$ &$� �2*;($ *& &"��
� )#'� ;&)"� 0#*�8($ &"�� ��,7� 8& "#%&��  &"� 2"� 2�02)"&*&� �&�"&*%2 &A�
#%� 022� �2*� &0"&*� ')&8� #%�22� 4�"&*%2 &� 2�02)"&*&"�� �&%+8&$;& &$� 0&6F
*& &�� ����� .& � &"� ��02)"'2)A�  &*� ;28 &� �2.)&"� .2$%&� �(�+$ &� �&$F
$&�/&*�� ���1� ')&8� �$ /#*�)<$� )+)� �&�"&*%2 &� ( 8+ &"� 8& � �& *+8$+$%�
20�  &� - &*�"&� �(�&� +� �2 &$�� $#* *&� �+ &� #%� �/<+�<;# &$� >22� �- F
�+ &$� �2.)� 8& � �.'-%$+$%� 20� �*#&$� #8&*� �$&$�

����� #>0=*"&�� �"+0)�.(�<<)� +� :&*$'2$&%2 &A�  &*� $(� H� "*# ��  &"�
�&$&*&� #>0=*"&A� '2%8& � )+%%&$ &� �$$&/�� H� )+ &*� 20� �)2 �.2$%&)� "+)�
�+$&� *+%;#) +%&� �2.)+$%&*�� ��,1� ')&8� 	*+)2$ �.(�&&"� 8& � �2$%�;28&�
+$ 8+&"�� �&"� ;2*� $(� &$� �?$% &� %2.)&� �-%$+$%&*A� &*;8&*8&"� *($ "�
#.� +� �"+0"&"A� #%� ;#*&*� "+)� &$� 20� �2$ � &)&$�� ;#6"� �/2""& &� �&8?* +%F
;& &*�� �."�0#*82)"&*� �#)</� ;2*� +� 8?�&$")+%� �*2 � �*&$� 0#*�  &""&�
�.(//&� �&�()"2"�� ����� #>0#*"&�� �#.� �$ %2$%�>#*"2)� "+)� �)#�"<**(+$<$�
&$� )+))&� �(�&(.�'-%$+$%A�  &*� +$ &;#) &*� &$� �?$% &� +$"&*&��2$"&�
�+$%A� �#.� &*� 0($ &"� ($ &*� � %*28$+$%&$� 20� �)#�"&**(+$&*$&�

��71� 20�)#*& &�� 	*& &*+/� � ��Q�� �(�"&� >22� �#*8&"� #%� ����� 20�)#*& &��
>22� �*&/2$"&$A� ;8#*� �&6&$&� 0*2� �2/�/#8� #%� �# '-� .# &�A� &$� �+$ &P�
�"#))&�0#*��(//&**#& -*/$+$%&$�� 	#*&%2$%�.2$ � �*;2* � 	*& &*+/�&$��
��5��#>�"+))& &�� 8& � �)&/"*+<+"&"�8?*/&"� &"� �>*+$%82$ A� �/?$/&"� 20� &$�
%2..&)� �2*+'#$+"A�  &*� =$�/& &� 2)� 8?*&� 2$#$-.�

�$%+8&"� +� �2)� �&*� �-&$�� � 8+/)+$%� �22)& &�� ( @

�$"2)� � �� ' �$ '-%%&*&@

���1@� ��3 ��5�@� 7�7 ��5�@� ���9
��91@� ,7� ��35@� ��97 ����@� ��13
��1,@� �51 ��95@� �771 ����@� 3�1,
��57@� 9�� ��15@� ,�97 ��,�@� 3��3
��,�@� 779 ���5@� ,35� ��,9@� 3353
���1@� 11� ���5@� ,93, ���1@� 33,9

�$)?%<)� 20�:&*$'2$&$� ;2*� 8?*&"� .& 8+*/&$ &� "+)� 2"� 0#*�/- &� �-&$��
� 8+/)+$%� ( #8&*� �-%*?$�&$� .# � �#* #�"� #%� 4�"A� �22� &$� �&)� 20�
�-&$� $(� )+%%&*� >22� �($�&'-� �#..($&�� �*($ �� �&"�  *&6&*� �+%� 0#*�
�+ &$� #.� 1�� �6&$ #..&� #%� <2�� �,5� �$ '-%%&*&A�  &*� 2))�22� 8& � �-F

�	�



/#..($&$�� �>%=*&)�&*� #8&*� �-&$�� �$"2)� �6&$ #..&�#%� �$ '-%%&*&�
+//&� "?))&�� .& �� �#%$<�/<))<"� .&))&.� �($�&'8�#%� �2*+'#� �#..($&*�
%22*� .&))&.� �(�$(.*&$&� 7�H7�� #%� 97H75� +� �(�&(.�%2 &A� .&))&.�
�9H�1� #%� ,�H�5� +� �-� 4�"&*%2 &A� >22� 4�"*&� �2$ &8&6� %22*�  &"� �&�"�
0#*� �2$* &$� M�+*�)+$<)($ !� #%� �(�$(..&*&"� ��� �2."� >22� �&#$#*2�
�;*+�)+$28&6� 8& � �*�� �� #%� �5�� �&*� &*� 0#*� �+ &$� �&�"*?'&)�&*� 0#*� 2"�
022�  &$$&� �&'-%%&)�&� +$ )&..&"� +� �2*+'#A�  &"�  *&6&*� �+%� #.� %# "�
�5� �&/"2*�

�+)� �& =..&)�&$� 20� �-&$�� � 8+/)+$%� ;#*&*�#%�22� <)� �8&*')+/� #8&*�
�-&$�� 0+$2$�+&))&� �"+))+$%� ($ &*�  &� �/+0"&$ &� 	#*;#) � %&$$&.�  &"�
15P22*+%<� �#*%&*�"-*&�� �%�22�  +��&� �2)� %+8&*� �+))& &"�20�&$� �-� +� �($ �
�?/�"� #%� *#)+%� � 8+/)+$%�

���5� 82*� �-&$�� �*+0"�( %+0"&*� 3�A��7� �*�� 	2""+%($ &*�"=""&)�&$�
2$ *#%� �5A�,�� �*�A� �/#)&( %+0"&*$&� ���7� �*�A� �< +<+$2)( %+0"<.<� �39��
�*�� �Q22� 	#*.(&� #%� �&6)+%;& � ')&8� )+%$&"� 9ec"� h�

��55� 82*� �*+0"�( %+0"&*$&� ��1A��9� �*�A� �#<+2)( %+0"&*$&� 82*� �1A1�9�
�*�� D &*20� 	2""+%($ &*�"=""&)�&� ���,� �*�� #%� �) <* #.�($ <*�"=")<)�<�
1���� �*�EA� �/#)&( %+0"&*$&� 82*� �1A�3�� �*�� #%� �< +<+$2)( %+0"<.<�9�35�
�*�� �+%$+$%�>*#<&$"<$� 82*� 7�

����H,5� 82*� �*+0"�( %+0"&*$&� ���A5��� �*�� �#<+2)( %+0"&*$&� 82*�
9�A,91� �*�� D	2""+%8?�$&"� ,,A,3�� �*�A� �6?)>&/2��&$� 1�97� �*�A� �) &*F
 #.�P� #%� �$/&'=.�($ <*�"#""<)�&� ,�A79,� �*�E� �/#)&( %+0"&*$&� 82*�
1�A1,1� �*�� #%� �& +<+$2)( %+0"&*$&� ,�A1��� �*�� �+%$+$%�>*#<&$"&$� D.& �
�+*/&�/2""&$E� 82*� 1�

���7H�1� 82*� �*+0"�( %+0"&*$&� 933A5��� �*�� �#<+2)( %+0"&*$&� ��,A11��
�*�A� �/#)&( %+0"&*$&��1A��9� �*��#%� �< +<+$2)( %+0"<.<���A,37� �*�� �+%F
$+$%�>*#<&$"&$� D.& � �+*/&�/2"E� 82*� ��XcX�� �-&$�� �?) � 2$ *#%�
�A35�A�9�� �*�A� #%�  &$�� #>�>2*& &� 	#$ �� ( %6#* &� 375A1�9� �*�+#A� �2$�
 &$� *&&))&� �?) � H�  &*� .# �82*&�� 20� �2.")+%&� �-&$�� �?*/&*� #%�
�6&$ #..&� H� ')+8&*� �P��A�,3� �*�� 	#* &)"� &0"&*� �$ '-%%&*"2)&"� ')+8&*�
 &"� +//&� ,55� �*�� >*�� �$ +8+ � H� &"� �2)A�  &*� �/2)� �&�� +� �&)-�$+$%� 20�
 &$� �&$ �%&*$+$%A� 2)� 2 �/+))+%&�  22*)+%"� 2 .+$+�"*&*& &� �='�"? &*�
;2*� &$� �?) � >22� #>� +.# � �555� �*�� >*�� �$ '-%%&*�� �&"� �.(//&� �&�()F
"2"� &*� $22<"A� 0#* +� �2*+'#� H� +� �# �?"$+$%� "+)� 2 �/+))+%&� 2$ *&� �-&*�
H� #%�22� ($ &*�  &)� �#<+2) &.#/*2"+�/&� �-*22 �0)&*"2)A� ;2*� /($$&"�
%)? &� �+%� 8&3� &)� 0#*$(0"+%"� =/#$#.+�/� �"-*&A�  &*� ;2*� 8?*&"� )+%&� )2$%"�
0*2� 	& "&";& � #%� �&"�+$ A� .&$� ;2*� "+))2 "� �-&$� >22�2))&� �.*22 &*�2"�
0=)%&� %# "� .& � +� � 8+/)+$%&$�� �&� #>�>2*& &� 	#$ �� &*�  &"� '& �"&�
� "*-/� 0#*� �-&$�� 	+$2$�>#)+"+/�� ���� �2*"�� ( %6#* &� 0�� �/��� �?*/&*$&�

�	�



	*(� �#'$"2$ � �#*"&$�&$�� �2$* � 8& � �2&$� &0"&*� �2)&*+� $0� ���� �$2&/�

, � �� / � � �� � � ��.I��� �(�� � �! � 	� � �� �� *�'��� �!����� �+"+!� ������ ; � �  �� 	�����1�/� � � � � � ���I� <+1�
	� � 9�.� 2 �� , ������ ����� �@G9�

	#*$-&)�&�0#$ � �,5A,,9� �*�A� �/#$"� $+$$� +�  <� �&$&*&� �2*� ;2*� '-%%&"�
&)� )+<))� $8)� �2�8?*/A�  &*� &*� '<)2))� 20� 	#*$8<)�&�0#$ &)�

�&)� �+))& &�20� �2*+'#A�  &*�&*�%+8&)� +�  &))&� �2>+"&)A� &*� 8+ )� 0#*�/&))+%"�
0*2�  &"� �-'+))& &A�  &*� 02))+%"� #%� �)#*<)� �/+."&�� %&$$&.� 2))&� �155P�
�2*<$&�� �&)A�  &*� 8& � &$� ;+�"#*+�/� �&"*2%"$+$%� 20� �2*+'#� �"*2/�� 02) &*�
+� 46$&$&A� &*�  &"� 0+$&� /8+$ &)+%&� �*?%A� �#.� ;8+)&*� #8&*� �-&$�� 	#*�+�
 &$� ;&))+%&� :#.0*(� +� �28$&"� #%� �#$$&$� +� �22;$<"A�  &*$?�"�  <� "*&�
�8+$ &*@� �2*%*<";<P�+*%+""<P�<#$#*2� �#.�  &� <&$"*2)&� �/+//&)�&*� +�
�)#�"*&"�� #%�  &*.& � �-&$�� �+�"#*+&A� #%� &$ &)+%�  &$� �&$ �%&*$+$%A� 2)�
�='�"2 &$� +�  &� 0#*�)&� �2*� �2*;($ *< &� 20� �+$� �+)8"&*<)�&� ;28 &� &$�
�8+$ &� D�)#�"*&"�� �''& +��&E� "+)� �&*�/2'� #%� 48*+%;& �� �&""&� ;+�"#F
*+�/&� �$ "*-/� 0?�)$&�� %&$$&.� &"� �("+ �P�&/&$ "�/2'� .& � �8<$�� �&*�
&*� &"� "+)"2)&$ &� /8+$ &)+%P;-%%&)+%"� �*?%� #8&*�  &$A� <)� �*?%� 20� "+)F
0#*)2 &)+%� �#A� 20� �"+)0?* +%"� �&)82M*<� #%� >)2$)2%"� �+*/&�� �%� �+))& &"�
.& �  +��&� 	2*8&*� 0*&.;?8&�� - &*)+%&*&� 20�  &$� $2)(*�/#$$<�)<�
�2..&A� �#))2$ � ;2*� 2)� #>8+�&�

�%9



��

����+*



�+) &*� #%� �&8+�&*�
+�

��������� ��� ����� ��������
������ �!����� ��$�� P� *������ �!��������&����� �

�&!� ��!$������
�E� �2.)&� �#/(.&$"&*� +� �+%�2*/+8&"A� "*-/"� +� �2$.2*/�� )+*&8&� 0*2� �+  &)2) &*&$�

���� �+ &� ,,5�� 8A��-&�  2$�/&� �2%2�+$� ��� �+ &� ,,��� �A� �#) <*(>P�$�*$8+$%&�� �2.)&�

 2$�/&� �#8&� �� �+ &� 9,,� 00�� 3EA� ��� � �E� #%� 1E� �2$<&))+&"�� )+*&8'#%<*� �991�  &$� 9�� :2$(2*A�

�97��  &$� ���� �/"#'&*� #%� �7�� �&<&.'&*A� �973�  &$� ,,�� �2*"�� #%� �9�� �&<&.'&*A� �977�  &$�

9�� �26A� �97��  &$� ,��� �#8&.'&*A� �97��  &$� ,9�� �(%(�"A� �915�  &$� �,�� �2*"��� �979�  &$

1�� 	&'*(2*A� �9���  &$� ,��� �&<&.'&*� #%� �9���  &$� ���� �&>"&. '&*�� �E� �()�"$�*$(��*$� �+ &�

35�� ME� #%� ��E� �2$<&))+&"�� �*&8'#%&*� �979�  &$� 1�� 	&'*(2*� #%� �9���  &$� 9�� :($+�� +"L� ))2(%P�

$&*� �2/�/#8� �='�"2 � �� �+ &� ��� 00�� ��A� �2*+'#� �+�"#*+&� �+$ � �� �+ &� �3�� #%� �95A� �#*#�

�)#�"&*)&$�� �&%$�/2'�'+)2%� �7��H�3�� ��A� �.22)2$ �/<� �&%+�"*&� �77��  &$� ��� �/"#'&*��

8QA����� /%)�� �.)�� 	#)�� ��3�� �#..&� 20� �#))2$ �� �2$ �"+$%� �771�  &$� ���� �#8&.'&*� #%�

�77��  &$� 9�� 	&'*(2*�� ��E� �2*+'#� �)#�"&*� �+*/�� �+$%'#%� �771�  &$� ��� #%� �9�� �2*"�A�

,7�� �>*+)A� �5�� �(%(�"� #%� ,5�� �&<&.'&*�� ���� /%)@� �.)�� 	#)@� ��3�� �#..&� $0� �#))2$ ��

�2$ �"+$%� �771�  &$� ,��� �26�

*������ �,!���(!��� �&!� ���� ��!$������
�E� �&$)&/2.$+&*>*#"#/#))&*2&� �7�7�  &$� ,1�� �#8&.'&*A� �7���  &$� ,��� �2*"�A� �7���  &$

��� #%� ,,�� �>*+)A� 7�� :($+A� 3�� �#8&.'&*� #%� ��� �&<&.'&*�� �.22)2$ �/<� �&%$<)�&*� �7�:�

 &$� �5�� �&<&.'&*�� �A� �#$�(."+#$�*&%$�/2'&"� �7�9H���� �A� 	-$�/&� �&$"&�/*+8&*/#$"#*J�

�#>+'#%� �1�5�  &$� ��� �&>"&.'&*�� QA��.22)2$ �/<� �&%+�"*&� �7�3�  &$� ���� :2$(2*� #%� ,��

:($+�� �A� 	-$�/&� �&$"&/2..&*� �*#"#/#))&*� �7�7�  &$� 1�� #%� �3�� �2*"�� 	#)�� 97�2A� 7,�'� #%�

7��� �� ]E� �.22)2$ �/&� �&%+�"*&� �773�  &$� ���� �(%(�"�� �&;#(�� 	#*#* $+$%&*� �7�5�  &$� 3�

�&>"&.'&*�� 1E� #%� �E� �&$"&/2..&*P�*#"#/#�7���  &$� �5�� �2*"��� �+)2%� "+)� �2*%*&";&�

`+�&*�� �/= &� 20� �7�,� +� �&$"&/2.*&"A� �7�7�  &$� ,��� �&>"&. '&*A� �E� �=6&�"&*&"�� �#)<P�

*+$%�>*#"#/#)� �7��� �*�� �9��� ��E� �<$"&/2..<*>*#"#/#))&*#<� �15��  &$� �5�� �>*+)A� �15��

 &$� ,��� :2$(2*A� �15��  &$� ��� �2*"�� #%� ��� �(%(�"A� �15��  &$� ���� �2*"�A� +)E� �.22)2$ �/&�

�&%+�"*&� �7���  &$� 7�� :($+A� �1���  &$� ��� �>*+)� #%� �1,3�  &$� ,��� �/"#'&*�� 8;A.� ��A.� 8QA�#%���A�

�#*=� �)#�"&*)&$�� �&%$�/2'�'+)2%� �7��P�3A� �.22)2$ �/<� �<%$&)�<*� �13��  &$� 9�� :( )+A�

�13��  &$� ,7�� �&>"&.'&*A� �19��  &$� ���� 	&'*(2*� #%� ,��� :( )+A� �19,�  &$� ,1�� �/"#'&*� #%�

,,�� �&<&.'&*�� �)E� �&$"</2..<*>*#"#/#))&*$&� �137�  &$� �1�� �&>"&. '&*� #%� ,��� �/"#'&*A�

�193�  &$� ,5�� :()+A� �197�  &$� ���� �&<&.'&*�� �1E� �.22)2$ �/&� �&%+�"*&� �197�  &$� ,�� �>*+)��

�)E� �.22)2$ �/&� �<%$&)�<*� �171�  &$� ���� :( )+� #%� �5�� �/"#'&*�� 3�E� �&$"&/2..&*&"�� �*#�

)#/#))&*� �11��  &$� 1�� �&>"&.'&*A� ,��� �#8&.'&*� #%� �3�� �&<&.'&*A� �113�  &$� ��� �>*+)�

#%� ,,� �/"#'&*�� �119�  &$� ,1�� :($+A� ,7�� �(%(�"� #%� ,9�� �#8&.'&*�� �117�  &$� �1�� �(%(�"A

���



1��#%�,��� �&<&.'&*A� �111�  #$� ��� #%� ,��� �#8&.'&*�� �11��  &$� �3�� �2*+"A� ���� �>*+)A� �7�� �"_��

7�� :($+�� �9�� �(%(�"A� ,��� �/"#'&*� #%� ,��� �#8&.'&*A� �11��  &$� ,��� �>*+)�� X]E� �.22)2$ �/&�

�&%+�"*&� �11��  &$� ��� �&<&.'&*A� �1���  &$� 1�� :()+A� �1�1�  &$� 9�� �/"#'&*A� �1�,�  &$� ,,��

:()+�� � )E � �2*+'#� �#)+"+P� #%� �/�"*2�*&"�>*#"#/#)� ���5�  &$� 3�� :($+A� 1�� �&>"&.'&*A� ,���

�/"#'&*A� 3�� �#8&.'&*� #%� ,��� �&<&.'&*�� �E� :-))2$ �>#�"&$� ���,�  &$� 9�� �&<&.'&*A� "+E�

�&;&).&2*/+8&)�� �2*�)+&*&"$+$%� ��� �+ &� �",�� �� � �.".2$ &$�� �#>+'#%� �1,7�  &$� ���

�1�� #%� ,��� :($+A� ,,�� #%� ,1�� �(%(�"A� �1,1�  &$� ,��� �/"#'&*A� �1,��  &$� ���� :($+A� �+)2%� "+)�

�)-0#%& **%$�/2;<"� �1���� ��A� �"$2 �"(&>*#"#/#))&$� �133�  &$� �7�� �>*+)�� �A� �.".2$ &$��

�#>+'#%� �1,��  &$� ,��� �#8&.'&*�� �1E� �*&8&� "+)� �.".2$ &$� 0*2� �2*+'#� �13��  &$� �5��

�>*+)A� "2E� 	#*#* $+$%&$� 20� ,��� �/"#'&*� ���1�� �ME� �*&8&� "+)� �.".2$ &$� �195�  &$� ,���

	&'*(2*� #%� ,��� �26A� �19��  &$� �1�� �>*+)A� �19��  &$� �,�� 	&'*(2*�� �E� #%� ��E� �22 �)(&P�

>*#)#/#))<$� �11��  &$� 9�� :2$(2*A� �1�,�  &$� ��� :2$(2*A� �1���  &$� �5�� :2$(2*� #%� �1���  &$�

,3�� :2$(2*A� �1���  &$� ,�� :2$(2*�� ��E� ��*.$<**&%$�/2'&*$&� ����A� �"#//&.2$ ">&$%&$&�

2>>*#'&*&"� ���3�  &$� ,7�� �#8&.'&*�� #A� #%�8QA��22 �"(&>*#)#/#))&$� �19��  &$� ���� �>*+)A�

�17��  &$� ���� �2*"�A� �11��  &$� ���� :2$(2*�� �1�,�  &$� ,9�� 	&'*(2*A� �1���  &$� �3�� �26� #%�

��5��  &$� ���� �&<&.'&*�� ��A� �2*+'#� :(�"+"�>*#"#/#)� �����  &$� �3�� �2*"�A� �=6&�"&*&"��

�"?8$+$%�>*#"#/#)� ����� �+ &� 9��� 8QA��-*22 &"�� �2)%>*#"#/#)� � � 15P����� 8;A� �#))2$ �P�

>#�"&$� �����  &$� ,��� #%� ,9�� �2*"�A� ��,��  &$� ��A� 3�� #%� 9�� �>*+)�� NXE� �-*22 &"�� �2)%P�

>*#"#/#)� ��,�PP�1�

-(��&�5!�@���
�E� #%� �E� �2))P�2�. (��<$� �+ &� ,��� #%� �79�� �E� �#..+��+#$�2/"&*$&� �7�,�� 3E� �&$"&P�

/2..&*>*#"#/#)� �7�1�  &$� ��� :2$(2*�� �E� �#0.2$�� 	($ 2)+#$&*� ���� ]E� �*&8&� )+)� �."F

.2$ &$� �1,��  &$� ,,�� �2*+2�� ;A� �2*+'#� �#�>+"2)�P� #%� 	2"�%*&%$�/2'� �1�1H���� �� � �."F

.2$ &$�� �#>+'#%� �1,1�  &$� �5�� �(%(�"� #%� 1�� �#8&.'&*A� �1,��  &$� ���� 	&'*(2*A� �1,��

 &$� �5�� :2$(2*A� �*&8&� )+n� �.".2$ &$� �1,��  &$� ,,�� �2*"��� ]E� �2..&� �1���  &$� �1��

�#8&.'&*�� �3E� �#0.2$�� 	($ 2)+#$&*� ��� �+$ �� ��EA� ��E� #%� ��E� �*&8&� )+)� �.".2$ &$�

�135�  &$� ��� �2*"�A� �13,�  &$� ,��� �#8&.'&*A� �1���  &$� ,,�� �>*+)�� �3E� #%� ��E� 	2)"+%>*#"#P�

/#)+&$� D�2*+'#� �*/+8� �*�� 9�E� �19,� #%� �19��� ��E� �#�>+"2)�P� #%� 	2"))%*&%$�/2'� �1�1P����

8;A� �+*/&+$�>&/"+#$&$�� 	#*;2$ )+$%�>*#"#/#)� ��39�� �)E� #%� �"E� 	2))+%>*#)#/#)� �*�� 9��

#%� ���� �2.)&� �#/(.&$"&*� #%� �*&8&� +� �-0#%& 2*/+8&"A� ()- &)+%)� �*�� ��� � �2*+'#� �#)+)+�

#%� �/�"*2*<)�>*#)#/#)� ����� 	#)�� �,�2� #%� �����  &$� ,1�� �(%(��� ��E� 	2))+%>*#)#/#)� �*�� 75��

� � � �.".2$ &$�� �#>+'#%� �1���  &$� ���� �&<&.'&*�� ��5��  &$� �9�� :()+A� ���3�  &$� ,9�� :($+�

#%� ���9�  &$� 3�� �>*+)A� �����  &$� ��� :2$(2*� �+*�� ��

����5!�@���
�E� 	*& &*+/� ��  2$�/&� �&%+�"*2$"&*� �9���  &$� �7�� 	&'*(2*� #%� ���� �/"#'&*A� �9�,�

 &$� ,9�� �2*)��� �E� �2$�/&� �2$<<))+**%+�)*2$"<*� �93,�  &$� ���� 	&'*(2*�� �E� �2$<&))+&"��

�*&8'#%&*� �9�9�  &$� ���� �(%(�"�� 3E� #%� �E� �2$�/&� �2$*&))+�� �(>>)+/>*#"#/#)� �1���

,�� �2)822*� �*�� 35�A� �1,9�� ,�� �$)822*� �*�� �5�A� �1��� ,�� �)2)822*� �*�� �3��� DE� 	#%"*#2$$��

�&�/*+>"&*� �1,9�  �� ���� 	��� � �1���  �� ,5�� :($+�� 1E� �.22)2$ �/&� �&%+�"*&� �1���  �� ,1�� �&&��

�E� 	#%".#($�� �&�/*+>"&*� �135�  &$� ,�� �&>"&.'&*�� ]E� �&�  2$�/&� �>#"&/&*�� �+�"#*+&�

��� �+ &� 17� 00�� )DE� #%� +)E� �<$)</2..&*>*#"#/#))&*� �1���  &$� �,�� �&>"&.'&*� #%� �,� �&F

<&.'&*A� �1�,�  &$� 95�� :($+�� �NE� �.".2$ &$�� �#>+'#%� �1�9�  &$� �1�� �#8&.'&*�� ��A� ���

#%� ,��� �&<&.'&*A� �1�7�  &$� , � 	&'*(2*A� ��� �2*"�A� ,��� #%� ,��� :($+�� �)E� �&�  2$�/&�

�>#"&/&*�� �+�"#*+&� ��� �+ &� 17� 00�� �3E� �22 �)(&>*#)#/#))&$� �1�9�  &$� � � :($�� ��EA� ��E� #%�

�1E� �.".2$ &$�� �#>+'#%� ��51�  &$� �, � �#8&.'&*A� �17��  &$� , � �(%(�"A� �1�5�  &$� , � #%

���

��



�5�� �#8&.'&*�� �1���  &"*� ,,�� �#8&.'&*A� �1�,�  &$� 1�� #%� �3�� �(%(�"A� � � �� �&>"&.'&*� #%�

,5�� �#8&.'&*A� �1���  &$� 9�� �+"*+�A� ��� �/"#)M&*� #%� �5�� �&<&.'&*A� �1���  &$� 1�� :2$(2*

���� 	&'*(2*A���� �>*+)A� �1�9�  &$� ��� :($+�� �.2$)$$ �/<� �<%$&)�&*� �15��  &$� � � �� �#8&.'&*A�

G1���  &$� �9�� 	&'*(2*A� �1�9�  &$� ,�� �(:�� �ME� �B*+)2$ �>#�"<$� ���3�  &$� �1�� �&>"&.'&*A�

��D��  &$� ��� �/"#'&*A� �����  &$� 1�� �&>"&.'&*�

#����$&��&�����
+E� �<�&$� �� �+ &� ,�1� 00�� +E� �.2$)$$ �/<� ��&%$&+�&*� �1���  &$� ,5�� :($+A� �1�,�  &$�

,��� �2*"�A� �1�7�  &$� ,�� �!�6A� �1,��  &$� ���� �26�� �E� �.".2$ &$�� �#>+'#%� �1,��  &$� ,,�

�2*"�A� �22 �"(&>*#"#/#))&$� �1�9�  &$� ,�� �2*"��� 3E� #%� �� � �#))2$ P	2)�"<*� �"+))�� �#/(F

.&$"&*� #%� �*&8&� �*2� �#'�)"& <.&� �913P� �17��� �E� �$))P�2�"++"+��*$� �+ &� ,91� #%� ,����

�� � #%� �E� �2*+'#� �/#)&�� �*#"#/#)� �7�5� #%� �15��� 	#)�� �1�P ����M�� ]E� �2$�/&� �2$<&))+��

�(>>)+/>*#"#/#)� �13�� , #"� ))2)822*� �*�� ����� �"E� �2$ �(<>*#"#/#))<$� �135�  &$� ,���

�/"#'&*A� �13��  &$� �1�� :()+A� �13��  &$� ,3�� :( )+A� �19��  &$� ��� �&<&.'&*A� �19��  &$� �3��

#%� ���� �&>"&.'&*� #%� �17,�  &$� 9�� 	&'*(2*A� �.".2$ &$�� �#>+'#%� �173�  &$� �7�� :()+A�

���� #%� ���� �&>"&.'&*�� �*&8&� "+)� �.".2$ &$� �13��  &$� ,��� �&<&.'&*A� �191�  &#�

���� �&>"&.'&*A� �175�  &$� ,7�� 	&'*(2*A� �17��  &$� �7�� #%� ,,�� 	&'*(2*�� � )E� �*&8&� "+)� �."F

.2$ &$� �13��  &$� ��� �&<&.'&*�� �)E� �2$�/&� �2. )+$%&*� ,�� �?//&� ���� �+ &� �7,�

�((�' ����
�E� �.22)2$ +/<� �&%$&)"&*� �7���  &$� �7�� :($+A� �7���  &$� ,5�� � /"#'&*A� �73,�  &$� 1��

�26A� �797�  &$� �9�� �26A� �77��  &$� �7�� �#8&.'&*� D2))&� "*-/"� "+#�� �2))P�2�*$(��&$E�� �E�

�2$�/&� �2$<&))+�� �(>>)+/>*#"#/#)� �15�� :( )+A� �(%�A� �<>"�� �*�� 33��� �15�� �/"�A� �#8'*�A�

�&<'*�� �*�� �13A� �15�� :()+A� �<<'*�� �*�� 7,A� �1�5� D�� )< � ))2 )822*E� �*�� ���� �.22)2$ +/<�

�<%$&)�&*� �15��  &$� �5�� �&>"&.'&*A� �15��  &$� �1�� �(%(�"A� �1�5�  &$� ,��� :2$(2*�� �E� #%� �E�

�.".2$ &$�� �#>+'#%� �1,��  &$� ,5�� �(%(�"� #%� �1�,�  &$� �7�� �>*+)�� �E� �2$�/&� �2$<&))+��

�(>>)+/>*#"#/#)� �1��� , <)� ))2)822*� �*�� �57A� �13�� , <)� ))2)822*� �*�� ,1�A� �&$"&/2..&F

*&"�� �&�#)()+#$�>*#"#/#)� �*�� �5�A� �1�9�  &$� ��� #%� ,��� �&>"&. '&*�� �.22)2$ �/&� �<%F

$&)�&*� �1�7�  &$� ,,�� �>*+)�� ]E� �*&8&� "+)� �.".2$ &$� �19��  &$� ,��� �&<&.'&*�� 1E� �."F

.2$ &$�� �#>+'#%� �171�  &$� ���� �(%(�"�� MEA� ���� 77�� #%� 77�� � *&8&� "+)� �.".2$ &$� �11��

 &$� ,��� :()+A� �1�1�  &$� ,�� �&<&.'&*A� ��5,�  &$� �7�� �#8&.'&*A� ���3�  &$� 1�� �26�� ��E�

#%���A� �22 �"(&>*#"#/#))&$� �����  &$� ,��� :2$(2*A� ���1�  &$� 3�� �(%(�"�� 8QA�	#%).2$$��

�&�/*+>"&*� ���1�  &$� �1�� �&>"&.'&*�� �)E� �-&$�� �&%$�/2'� +� �22 �"(<2*/+8&)� ��,5�

��� ������ ��������
�E� �22 �"(&>*#"#/#))&$� �1���  &$� 7�� :($+A� �19��  &$� ,5�� � 26A� �.".2$ &$�� �#>+P�

'#%� �1�,�  &$� ,9�� �&>"&.'&*A� )E � �.".2$ &$�� :#(*$2)� ��99�  &$� ��� �&>"&. '&*A� �#.F

.($2)'&�"-*&)�&$�� 	#*;2$ )+$%�>*#"#/#)� ��99�  &$� 9�� �&>"&. '&*�� �#))$$ �>#�)&$� ��91�

 &$� �9�� :()+�� �E� �2$ 8?*/&"�� :('+)?(.�>*#"#/#)� ���,�� QA��2*+'#� �#)+"+P� #%� �/�"*2P�

*&"�>*#"#/#)� ��7,�  &$� � � �� �(%(�"�� �E� �>)-�$+$%&*� 0*2� �2$ +$�>&/"=*� :($%&*�&$�� �E�

�*&8&� "+)� �.".2$ &$� �1���  &$� ,��� �&<&.'&*�� 1E� �22 �"(&>*#"#/#))&$� �1�,�  &$� ,���

�#8&.'&*�� �E� �2.)&� �#/(.&$"&*� +� �-0#%& 2*/+8&"� �2//&� �*�� ,���� �2"#� ��59�  &$� �5��

:($+A� �2..&� ��5��  &$� ��� :($+� D�(.*&"� ()?�&)+%"E�� �E� �22 �"(&>*#"#/#))&$� �����  &$�

,�� �&<&.'&*� #%� ���7�  &$� ,,�� �/"#'&*�� ��E� �2*+'#� :( �"+)�>*#)#/#)� ��,9�  &$� ,3�� �#F

8&.'&*�� �22 �"(&>*#"#/#))&$� ��,9�  &$� �,�� :( )+�� � �E� �22 �"(&>*#"#/#))&$� �1���  &$� �5��

:2$(2*�� ��E� #%� )+E� �.".2$ &$�� �#>+'#%� �1�,�  &$� �9�� � /"#'&*A� ���� #%� ,7�� �#8&.'&*A�

��,1�  &$� ,��� �&<&.'&*A� ��,��  &$� ���� �&>"&. '&*�� 8QA�#%� �"E� �2*+'#� �*2$ *<)�>*#"#/#)

�	�



�)""+�  *$� �5�� �>*+)�� �1C��  &$� 3�� #%� ���� �(%(�"A� �1C��  &$� 3�� �(%(�"�� �ME� #%� �1E� �*2$ P�

/#*>�<)�� )G*#)#/#)� ����� #%� ��9��� &�A��?$+$<**<%$�/2'<*$&� ��95�� ��A� �P#))2$ +>#�)&$�
��7��  &$� ,1�� 	&'*(2*A� ��79�  &$� ,5�� :()+� #%� ,��� �&<&.'&*�� ��A� �2*+'#� �#)+"+P� #%�
�/�"*2*<"�>*#)#/#)� ��77�  &$� 3�� :2$(2*�� ��A� #%���A� �+</+�*+<+"<"�8**/&)�� :('+)?(.��/*+0"�
)#@!XA� ��#))2$ �>#�"<$� �5���  &$� 3�� :2$(2*A� ,1�� �2*"�� #%� ��� �26A� �5,5�  &$� 1�� �(%(�"�

���

�����  ����� �!������ ��� �"�!��
�5$�"�����

�A� #%� �A� �&_�G*)#*+(.� �+>)#.2)+&(.� �&*+&� ��� � +&� �+$ � �+ &� �71� #%� 9"&� �+$ �
�+ &� ,5��� �� � �$))P�$�.(��<$� �+ &� �9,� 00�� 3EA� +E�� DE� #%� 1E� �2$<&))+&"�� �*&8'#%&*� �991�

 &$� ��� �26� #%� ,��� �(%(�"A� �95��  &$� ,,�� �2*"�� #%� �9�� �&<&.'&*A� �979�  &$� �3�� :2$(2*A�

�97��  &$� ��� :($+A� �91,�  &$� ,��� �2*"�A� �955�  &$� ,�� #%� ��� :($+A� �7���  &$� �7�� �#8&.'&*A�

+E� �#*#� �)#�"&*� �&$�� �&%$�/2'&*� �7,�P� ,,A� �5�5H��� #%� �7�9�P�5 �� �E� �&<;&*�� 	#*#* F

$+$%&*� ��� �+ &� 17��� �)E� #%� ��E� �.2()2$ �/&� �"&%+�"*<� �795�  &$� �5�� :($+A� �797�  &$�
��� �&>"&.'&*�

�5������ ���"� 0�(� ��!&$���
�E� �2$<&))+&"�� �*&8'#%&*� �9���  &$� 7�� �26�� �-"� ;+�"#*+�/� �+ ��/*+0"� �� �0�� 1E�� �E�� 3EA�

�A� #%� ]E� �2$&<))+&)2� �*&8'#%&*� �99��  &$� ,3�� :($+A� �991�  &$� ��� :2$(2*A� �97��  "$� ,,��

�$*)�� #%� �9�� �&<&.'&*A� �977�  &$� ��� �/"#'&*A� �977�  &$� 9�� �26A� �97��  &$� ��� :($+�

#%� ,3�� �/"#'&*A� �915�  &$� �,�� �2*"�� #%� ���� �&<&.'&*�� �91,�  &$� ,3�� �2*"�A� �9���  &$�

�3�� :2$(2*A� �7���  &$� 1�� �/"#'&*�� ;A.� (A.� �A�#%���A� �&<;&*@� �#$%&$�� �&))&*)+$%�� �#..&�

�� �+ &� ���A� ��9� #%� ,53A� �2$<&))+&"�� �*&8'#%&*� �9���  &$� � � �� :($+A� �959�  &$� ,��� :()+��

�995�  &$� �5�� �/"#'&*� #%� �7�� �&<&.'&*A� �975�  &$� ,5�� �(%(�"A� �751�  &$� �7�� �26A�
�7���  &$� 1�� :2$(2*�

����

#����� ���$�!����
�"(�������

�E� #%� �E� �22 �)(<2*/+8<)A� �-*<%$�/2'<*$<� �11,� #%� �1�1�� �E� �22 �)(&>*#)#/#))<$�

�115�  &$� 9�� :2$(2*�� QA.�ME� #%� ]E� �22 �)(<2*/+8<)A� �-*<%$�/2'<.<� ��55A� ���5� #%� ��95��

;A� �&<;&*�� 	#*#* $+$%&*� �791�  &$� ,��� :()+�� �A.� �A.� ��A.� ��A�#%���A� 	-$�/&� �&$"&�/*+P�

8&*/#$"#*� ��"*�� �� �*�� �55A� ����2A� �� �*�� 15�� 	#)�� �15�'� #%� �59� �+*�� �� 	#)�� ,7�2�

�+*�� �� �*�� '51� 	#)�� 332�� �159�  &$� ��� �&>"&.'&*� #%� �15��  &$� ���� �2*"��� �E� �22 P�

�)(<>*#"#/#))&$� �1�9�  &$� ,��� �&<&.'&*�� 8QA��*&8&� )+)� �.".2$ &$� �19��  &$� �7�� �#F

8&.'&*�� ��E� �22 �)(&>*#)#/#))<$� �19,�  &$� ,��� 	&'*(2*A� ��� �2*"�A� �1�� �>*+)A� ,1�� :($+�

#%� ��� :( )+�� �<$"<�/*+8&*/#$"#*&)�� �#>+'#%� �19,�  &$� ���� �2*"��� �!A.� 8;A.� ��A.� ��A.� ��A.�

��A.� ��A� #%���A� �22 �)(&>*#)#/#))<$� �177�  &$� ��� �(%(�"A� ,��� �&<&.'&*A� �171�  &$� ,,��

:2$(2*A� �,�� #%� ���� �2*)�A� ,5�� :($+A� ���� �26A� ���� :($+A� ,��� �&<&.'&*�� �17��  &$� �,��

:2$(2*A� �11��  &$� ���� �#8&.'&*� #%� ���� :($+�� �QA.� ��A� #%���A� �.".2$ &$�� �#>+'#%�

�1�,�  &$� ���A� �3�� #%� �5�� �(%(�"�� �1�3�  &$� ���� 	&'*(2*A� ,�� �2*"�A� ,9�� �26A� ,���

�&>"&.'&*A� �5�� �#8&.'&*� #%� �3�� �&<&.'&*A� �1�9�  &$� 3�A� ���� #%� ,9�� :2$(2*�� �;A� #%� M E �

�(*+'#P)"2$ '#).� �&%$�/2'&*� #8&*� �#) � #%� �#$�(.� �11�� #%� �1�5�� ��A� �#))2$ �P

A##



>#�"&$� ����  &$� �5�� �/"#'&*�� �E� �#))2$ P	2)�"&*�� �#.)#+*�� �0"&**&"$+$%&*� ���7�  &$

���� :2$(2*�� ��A� )#))2$ �>#�"&$� ��3��  &$� ���� �(%(�"�� 	���� ���� � ?QA�#%�# A� �#..+��+#$�P�

2/"&*$&� �7�,�� �2*+'#� �&%$�/2'&*� D�+%�2*/+8&"E� �2//&*$&� ��75P�155A� �15��H��1�7A�

�1�1H,9�� XXE� 	-$�/&� �&$"&/2..&*>*#"#/#))<*� �155�  &$� ���� :($+�� �1�,�  &$� ,5�� �(%(�"�

#%� 9�� �#8&.'&*A� �1�9�  &$� ���� :2$(2*�� �1E	#%).2$�� �&�/*+>"&*� �15���  &$� ,��� �(%(�"��

�E� �*&8&� "+)� �.".2$ &$� �17��  &$� ,9�� �&>"&.'&*�� �115�  &$� ���� �26A� �.".2$ &$��

�#>+'#%� �17��  &$� ���� �>*+)A� �� �� :($+� #%� �� �� :( )+�� L�E� �&$"&/2. .&*&"�� �*#"#/#))&*�

�13��  &$� �3�� �2*"�A� �.".2$ &$�� �#>+'#%� �1���  &$� ���� �26� (%� ,��� �&>"&.'&*A�

�1���  &$� ,3�� �2*"�A� �1�9�  &$� 1�� �>*+)�� Q8A��-0#%& 2*/+8&"�� %2.)&� �#/(.&$"&*� #%�

�*&8&� �2//&� ,�9�  &$� ��� �2*"�� ��5�A� �#))�P	2)�"�� ;+�"�� �2.)($ �� �2*'#%� CC���� �+ &�

����� Q8A��-2*/+8<)�� %2.)&� �#/(.&$"&*� #%� �*&8&� �$//<� � ) " �  &$� ,��� �&>"&.'&*� ����A�

�#))�P	2)�"�� �#."#+*�� �0"&**&"$+$%&*� �����  &$� 1�� 	&'*(2*�

� �? � �  0���  ��
�E� �#..+��+#$�2/"&*$&� �775H1�A� �� ��� �� �#'�"I &.&�� � � � �+$%�8+ $&*� 2)� �2*+'#�

�)#�"&*�� �+*/� �777�  &$� ,��� �&<&.'&*A� � � � �2*+'#� �)#�"&*�� �&%$�/2'� �791H9�� #%�

�79�H9�� .& � �+)2%�� QA��#..+��+#$�2/"<.&�� 	� � �+$22)$$ �/&� �&%$&+�&*� �779�  &$� ���

�>*+)�� �.22)2$ �/&� �&%+�"*&� �+)2%� �*�� ,7� �779�  &$� 9�� �>*+)�� ]E� �22 �"(&>*#"#/#))&$�

�779�  &$� �5�� :($+� #%� ,��� :()+�� �E� #%� �E� �#..+��+#$�2/"&*$&� �7�,P� �9� �E� #%� ��� 9�� 	� �
�+)2%� )+)� �&$)&/2.*&"�� �&�#)("+#$�>*#"#/#)� �1�,�  &$� ,5�� �&<&.'&*�� ��E� �+*/&'#%&$�

�1���  &$� 5�� #%� 1�� �/"#'&*�� �)E� �2$<&))+&"�� �(>>)+/>*#"#/#)� �1��� , &"� ))2)82$*� �*�� 375��

��E� #%� ��E� 	-$�/&� �&$"&/2..&*�� �#>+'#%� �1�3�  &$� ���� :2$(2*� #%� ,��� �2*"�A� �1�9�  &$

���� :2$(2*A� �1�1�  &$� ��� �>*+)�� 8QA�	8%).2$�� �&�/*+>"&*� �1�9�  &$� ,9�� �#8&.'&*�� �ME�

�*&8&� )+)� �.".2$ &$� �1�7�  &$� ���� �#8&.'&*�� 8RA��&$"&/2. .&*&"�� �*#"#/#)� �5�� �*�� 1���

��A� �2$<&))+&"�� �(>>)+/>*#"#/#)� �1��� ��"&� �2)822*� �*�� 1��� #%� �135� ��"&� ))2)822*� �*��

,��A� �&$"&/2.*&"�� �*#"#/#)� �*�� �59� �1���  &$� ���� :( )+� #%� ���� �(%(�"�� ��E� �*&8&� "+)�

�.".2$ &$� �13��  &$� ��� �&<&.'&*A� �22 �"(&>*#"#/#))&$� �2..&� �2"#�� �"E� �*&8&� "+)�

�.".2$ &$� �195�  &$� ,7�� �2*"�� #%� ���� �>*+)�� �RA� �&$"&/2. .&*>*#)#/#))<*$<� �13,�  &$�

�5�� 	&'*(2*A� ,3�� �2*)�A� �5�� #%� ,��� �>*+)�� ��A� �*&8&� "+)� �.".2$ &$� �1���  &$� 3�� 	&F

'*(2*�� ��A� �.".2$ &$�� �#>+'#%� �179�  &$� ,,�� :2$(2*A� �177�  &$� ���� 	&'*(2*�� ��A� �*&8&�

)+)� �.".2$ &$� �171�  &$� ���� �#8&.'&*� #%� ,��� �&<&.'&*�� �.".2$ &$�� �#>+'#%� �17��

 &$� ���� :2$(2*�� �QA��22 �"(&>*#"#/#))&$� ��5��  &$� �,�� �(%(�"�� ��A� �.".2$ &$�� �#>+F

'#%� ���1�  &$� ��� #%� ���� :()+�� �?A� �22 �"(&>*#"#/#))&$� ��,9�  &$� ,�� �(%(�"�� �;A� �2*+'#�

�*2$ *&�>*#"#/#)� ���,�  &$� ��� �>*+)�� ��A� �-2*/+8&"@� �2.)&� �#/(.&$"&*� #%� �*&8&�

���,�  &$� ,1�� :($+�� ��A� �*$$ *&"�>*#"#/#)+&$� ���,�  &$� �3�� :($+�� �RA� �*&8&� )+)� �.".2$F

 &$� ���7�  &$� ,7�� �2*"��

���&���!&$���� � &��
�A� �.".2$ &$�� �#>+'#%� �15��  &$� 3�� #%� ,7�� :($+�� �A� �#))�P	G2)�)�� ;+�"#*+�/&� �2.F

0($ �� �2*'#%� ��� �+ &� ��� ���� �A� �<;#(�� 	#*#* $+$%&*� �7�5�  &$� 3�� �&>"&. '&*A� �.22F

)2$ �/&� �<%+�)*<� �7�9�  &$� 9�� �&<&.'&*�� 3E� �2*'#%<$� ��� �+ &� 99� ���� "E � �*#$&$�� �/# &*�

��� �+ &� 9��� #%� 71�A� �2*%*&);&� `+) <*�� �/# &� �7���� ]E� �2$<&))+&"�� �*&8'#%&*� �7,��  &$�

���� �>*+)A� �7,��  &$� 9�� �2*"�� #%� ,��� �>*+)�� �7,��  &$� �1�� 	&'*(2*A� �7�5�  &$� ,,�� 	G&'*(2*�

#%� ,��� �#8&.'&*�� �E� �&$)&/2.*&"�� �*#"#/#))&*� �197�  &$� ,3�� :( )+A� �19��  &$� ,7�� �26��

�E� �*&8&� "+)� �.".2$ &$� �177�  &$� �1�� 	G&'*(2*A� ��� �>*+)� #%� �5�� �26�� ]E� �.".2$ &$��

�#>+'#%� �1��� ��� :()+A� �<$)&�/*+8&*/#$)#*&"�� �#>+'#%� �171�  &$� �1�� :$$($*�� ��E� �."F

.2$ &$�� �#>+'#%� �7�1�  &$� �,�� :($+�� ��2E� �&$)&/2.*&"�� �*#"#/#))&*� �1�1�  &$� ��

���



#%� ,1�� 	&'*(2*A� �1���  &$� ,�� #!� ��� �>*+)A� ,��� �26A� ,��� #%� ,7�� :($+A� �1���  &$� ,9��

	&'*(2*A� �1�� �26� #%� �1�� �/"#'&*A� �1��,�  &$� ,��� :($+A� �137�  &$� �,�� 	&'*(2*� #%� �115�

 &$� ,�� �#8&.'&*�� ��E� �$ /#.$&� �)*<8&� )+)� �2$�/&� �2$<&))+� �7���  &$� ���� :($+�� �)E�
�LQ0#%& *&%(�/�2'<�*$<� +� �+%�2*/+8&"� �71�P17A� �7��� #%� �1�5A� �2( �)(<>*#"#/#))*$� �1�7�
 &$� ��� �/"#'&*A� +)E� �2$�/&� �2$<&))+�� �(>>)+/>*#"#/#)� �1�5� ��"&� ))2)822*� �*�� ��A�

	#%".2$�� �&�/*+>"&*� �1�5�  &$� ,�� �/"#'&*�� 8QA��.".2$ &$�� �#>+'#%� �1,,�  &$� #��

�(%(�"A� �1,��  &$� 1�� �(%(�"A� �1,9�  &$� ���� �/"#'&*A� �1,7�  &$� ���� �/"#'&*�� �+$%�F

8+ $&� 0*2� �2/�/='+$%� �+$%� �1,9�  &$� ���� :($+�� ��E� #%� )DL� �2$�/&� �2$<&))+��
�(>>)+/>*#"#/#)� �1�5� ��"&� ))2)822*� �*�� ��7A� �1��� , &"� ))2)822*� �*�� 9�9A� �1�,� ��"&�

))2)822*� �*�� ����� �&;#(�� 	#*#* $+$%&*� �1�9�  &$� ,��� :2$(2*�� 	#%".2$$�� �&�/*+>"&*�

�1���  &$� ���� �&<&.'&*�� �13,�  &$� ��� �2*"��� �2*+'#� )+-)#%& 2*/+8�� �2.)&� �#/(F

.&$"&*� �2//&� �*�� ����� �*&8&� "+)� �.".2$ &$� �1���  &$� ���� �#8&.'&*A� �135�  &$� ���

	&'*(2*�� �1E� �RL))2$ �>#�"&$� �����  &$� ,��� �#8&.'&*�� �ME� �.".2$ &$�� �#>+'#%� �+*��

��� ��,9�  &$� �,�� �#8&.'&*� #%� ��� �&<&.'&*�� �-2*/+8&"�� %2.)&� �#/(.&$"&*� #%� �*&8&�

�2//&� �*�� ,��� ��,9�  &$� �1�� �#8&.'&*�� ��E� �*#$$+$%� �#)+&�� �#>+'#%� �9���  &$� �7��

�(%(�"A� +"E� 	*2� �*/+8� #%� �(�&(.� �� �+ &� �3��� ��E� �$))P�2�.(��&$� �+ &� ���� XME� �#)P�

'&</@� )G$% #.�82$ *+$%&*� ��� �+ &� ,���� ��A� �.".2$ &$�� �#>+'#%� �115�  &$� ���� �#F

8&.'&*A� �11��  &$� ,��� �26�� �2$�/&� �2..&*�� �#>+'#%� �115�  &$� 3�� �&>"&.'&*�� �QA�

#%��MA� �2$<&))+&"�� �*&8'#%&*� �991�  &$� ��� �>*+)A� �97��  &$� ,5�� �26A� �971�  &$� ,3�� 	&F

'*(2*A� �5,7�  &$� ��� �(%(�"A� �7,��  &$� ,�� :($+A� �7���  &$� ���� �2*"��� �CA� �&;#(�� 	#*F

#* $+$%&*� �11��  &$� ,��� �&>"&.'&*�� �;A� �2$<&))+&"�� �(>>)+/>*#"#/#)� �1�1� ��"&� ))2)8F

22*� �*�� 31��� �?A� 	#%".2$�� �&�/*+>"&*� �131�  &$� ���� �>*+)�� �?A� �.".2$ &$�� �#>+'#%�

�1���  &$� ,9�� :( )+A� �9�� �(%(�"� #%� 9�� �&>"&.'&*A� ��57�  &$� ��� 	&'*(2*A� �����  &$� ���

�#8&.'&*A� �$$ �"(&>*#)#/#))<$� �1���  &$� �5�� :($(2*A� ��59�  &$� ��� �#8&.'&*A� ��5��

 &$� ���� :( )+A� ���5�  &$� �5�� �#8&.'&*A� �����  &$� ���� �>*+)�� �E� �.".2$ &$�� �#>+'#%�

��,5�  &$� ��� �26�� � �E� �2$<&))+<+�� )+*&�P'=%&*� �9���  &$� ��� :()+�� ��A� �-2*/+8&"�� %2.)&�

�#/(.&$"&*� #%� �*&8&� �2//&*$&� ,�1� #%� ,�9�� ��A� �*&8&� "+)� �.".2$ &$� ��5��  &$� ����

�&>"&.'&*�� �QA� �2*+'#� �-0#%& 2*/+8�� :#(*$2)�2%&*� �����  &$� �5�� �&>"&.'&*�� ��A� �P#)P�

�$$ �>#�"<$� �����  &$� ,5�� �26A� ���,�  &$� ���� �#8&.'&*� #%� ��3��  &$� 9�� �2*"��� �."F

.2$ &$�� :#(*$2)� �����  &$� ,1�� �>*+)A� ���7�  &$� ,��� 	&'*(2*�� ��A� �.".2$ &$�� �#>+F

'#%� ��,9�  &$� ,��� �&>"&.'&*� #%� ��� �/"#'&*�� ��,��  &$� ,��� �26�� �&$"&/2..&*&"�� � *#F

"#/#)� �����  &$� ,5�� �(%(�"A� ���,�  &$� ,��� :2$(2*A� �.".2$ &$�� :#(*$2)� ���9�  &$�

3�� �/"#'&*� #%� 1�� �#8&.'&*�� �2..<**22 � ��($  2;)�� �#� +� �2*+'#� �-0#%& $*/)8�

�2//&� �51� ��� #%� ��� �;A� �.".2$ &$�� :#(*$2)� ���5�  &$� �7�� :2$(2*�� �<$)</2+$.<*�

�&�#)("+#$� ���,�  &$� �,�� �/"#'&*�� ��A� �2*+'#� �-0#%& 2*/+8�� %2.)&� �#/(.&$"&*� #%�

�)*<8&� ��,��  &$� ��� �#8&.'&*�� ��E� �22 �)(<>*#"#/#))<$� ��,5�  &$� ,7�� :( )+A� ��,��  &$�

���� �>*+)�� �2*+'#� :++�)+)�>*#"#/#)� ��,,�  &$� ���� �26A� ���9�  &$� ��� :($+A� ���7�  &$� ,5��

:($+A� ���1�  &$� ��� �26�� 3"E� �2*+'#� :( �)+)�P� #%� �/�)*2*<"�>*#"#/#)� ��,7�  &$� ,��� �2*"�A�

���5�  &$� 3�� �26�� Q8A��2..&� ��,��  &$� 3�� �&<&.'&*A� ���5�  &$� �7�� �>*+)A� �+$).$$ <$��

:#(*$2)� �����  &$� ���� #%� ���� �>*+)�� �2*+'#� :(�"+)�>*#)#/#)� �����  &$� ,1�� �/"#'&*�� ���9�

 &$� ��� 	&'*(2*A� ���7�  &$� ���� :()+�

��� ���&�����&$�����
�E� �$ '&*&"$+$%� �171� "+)� �&$"&/2..&*&"� #.� �."&*A� �='�"? &*� #%� �&**&%22* <�

( +� �#))2$ �� �E� �&$"&/2.*&"�� �*#"#/#)� �7�9� �+*�� ��  &$� 1�� 	&'*(2*�� �E� �.".2$F

 &$�� �#>+'#%� �1���  &$� ��� #%� ,�I� �&>"&.'&*�� 3E� �2$�/&� �)+2�� ���� �+ &� ,���� �E� �2$ F

���



;#).� #%� �2*+'#� �#) *<%$�/#'&*� �1�,� �(//&� 9�� ]E� �*&8&� ���� �.".2$ &$� ��5�� +)<$� ����

�&>"&.'&*�� �� � �.).2$ &.� �#>+'#%� ��,,�  &$� ,1�� :( )+�� �E� �2(%+>*#"(/#))&*� #%� �#F

/(.&$"&*� �� �2$ �2*/��*&)�� ]E� ���� /%)�� �.)�� 	#)�� ��3��  &$� �9�� ��(*)2� �71��� �!E� �/*dP�

 &*$&�� �2(%�>*#"#/#)� �7�7�  &$� ,��� �/"#'&*�� � �E� ))( 6<�)<*<)2 � �#)&*+$%�>*#"#/#)� �7�1�

�� �*�� ,,1�'�� �15�� ��� �*�� �39A� �2$<&))+&"�� �(>>)+/>*#)#/#)� �155� �$6PP�(%(�"� �*�� 95A�

�#8&.'&*P�&<&.'&*� �*�� 7�A� �15�� � > *+)P� 26� �*�� ���A� �15,� :($+� P:( )+� �*�� 7,��� �15��

:()+P�&>"&. '&*� �*�� 7�A� �159� � > *+)P:($+� �*�� �99A� �159� �>*+)� �&>"&. '&*� �*�� 3����

�"E� �/#.2%&*$&�� �2(%�>*#"#/#)� �7�7�  &$� ,�� �#8&.'&*A� �5�1�  &$� ���� �$6A� �1�5�  &$�

��� �&<&.'&*A� �/$& &*$&�� �2(%�>*#"#/#)� �7�,�  &$� ,,�� �(*)2�� �1,��  &$� ��� �/"#'&*��

��E� �/$& &*$&�� �2(%�>*#"#/#)� �7���  &$� ���� :$$($*�� �1,,�  &$� �9�� :($+A� �1���  &$�

�7�� :2$(2*�� �/#.2%&*$&�� �2(%�>*#"#/#)� �7�1�  &$� 9� :( )+�� �1,5�  &$� ��� :($+A� �1�7�

 &$� ���� :2$(2*A� �13,�  &$� 7�� �&<&.'&*�� �.& &$&�� �2(%�>*#"#/#)� ��5��  &$� ��� �/"#'&*A�

�$& /&*$&�� �2(%�>*#"#/#)� �1���  &$� �1�� 	&'*($*�� �19��  &$� �9�� 	&'*(2*A� �1�5�  &$

1�� 	&'*(2*�� ��E� �/$& &*$&�� �2(%�>*#"#/#)� �1,��  &$� �,�� �2*"�A� �131�  &$� ���� 	&F

'*(2*A� �13��  &$� ��� :($+�� ��E� #%� ��E� �/#.2%&*$&�� �2(%�>*#"#/#)� �119�  &$� 1�� �&>"&.F

'&*A� �11��  &$� �,�� �(%(�"A� �1���  &$� ���� �&>"&. '&*�� �11��  &$� ���� �/"#'&*� #%� �117�

 &$� ���� �/"#'&*�� ��E� �/*2* &*)2(%&"�� �*#"#/#)� �19��  &$� ,1�� :($+�� �19��  &$� ,7�� 	&F

'*(2*� #%� ,7�� :($+A� �175�  &$� ,5�� :()+� #%� �17��  &$� "+ � � 	&'*(2*A� )+E�� �ME� #%���� � �$& F

/&*$&�� #%� �*&6&*$<�� �2(%�'#%� �1,7�  &$� ��� :2$(2*�� �1�7�  &$� ���� 	&'*(2*A� �1���  &$� �1��

	&'*(2*A� �22 �"(&>*#)#/#))*$� �1�1�  &$� ,��� �26A� �$& /&*$&�� �� � � *&6<*$*�� �2(%�F

>*#"#/#)� �1���  &$� ��� �/"#'&*A� �11��  &$� ,��� �26A� �1���  &$� 9�� �#8&.'&*A� �1,��  &$

��� 	&'*(2*�� � )E� �.".2$ &$�� �#>+'#%� �7�1�  &$� �,�� :($+�� ��� � �*&8&� "+)� �.".2$ &$�

�131�  &$� ,��� �#8&.'&*A� "+E� �2$*&))+&"�� �(>>)+/>*#)#/#)� �1�1� , &"� �2)8(2*� �*�� �1���

�3E� �2..&� �155� 	&'*(2*� �*�� �99�� "+E� #%� �E� �#$ �)(&>*#"#/$))&$� �135�  &$� 9�� �2*"�A�

�1���  &$� ,7�� 	&'*(2*A� ��,5�  &$� ��� 	&'*(2*A� �����  &$� 1�� �2*"��� N1E� #%� "2E� �2*+'#�

�='�"2 �� �&%$�/2'&*� �775H�155A� �#>P� #%� �8+<%�/$"2$��*")<)�<� �7��A� �2."� �15��H�

�1�7A� �/�"*2�/2)2$�B)"0)"&� �1�5�� ""E� �$ &**&"$+$%� )+)� �&$"&/2. .&*&"� �171� #.� �.)&*��

#%� �='�)� <*�� �+)�"2$ �� �E� �2$ "2)�)+�"&� "+)� �/2""&2$�?""&)�&� �1�9A� +� �&$"&/2..&F

*&"� "+E� �#))2$ �>#�"&$� ���7�  &$� ,��� 	&'*(2*A� " "E� �*&8&� )+)� �.".2$ &$� �13��  &$�

�7�� �>*+)A� 2 E � �2*+'#P�&%$�/2'&*� 0#*� �#>P� #%� �*<&%�/2"� �7���� " +E � �2*+'#� �#$�(.)+#$�P�

#%� �#) *&%$�/2'� �2//&� ��� �11��� "+E� �*&8&� )+)� �.".2$ &$� �19,�  &$� 9�� :( )+�� ��E� �22 P�

�)(&>*#"#/#�&$� �1���  &$� ,,�� �26�� �1E� �&$"&/2. .&*&"�� �*#"#/#)� �1�5�  &$� ���� �2*"�A�

�.".2$ &$�� �#>+'#%� �17��  &$� ,,�� �(%(�"�� ��E� �&$"&/2. .&*P�*#"#/#))&*$&� �11��  &$�

�5�� �&>"&.'&*A� �11��  &$� ,�� �2*"�A� �1�1�  &$� ,,�� � /"#'&*A� �1���  &$� ��� �26�� ��E�

�#>P� #%� �82*%�/2"�*&%$�/2'&"� �7���� 35E� �*&8&� "+)� �.".2$ &$� �1���  &$� �7�� �>*+)�� 3�E�

�.".2$ &$�� �#>+'#%� �11,�  &$� �9�� �&>"&. '&*A� ��1�,�  &$� ,��� � 26A� �2$<&))+&"�� �(>P�

>)+/>*#"#/#)� �1�7� 1�'�� �*�� ������ �&$"&/2..&*>*#"#/#)� �1�1�  &$� 3�� 	&'*(2*�� 3�E� �-�

)#%& 2*/+8&)�� %+�� �#/(.&$"&*� #%� �*&8&� �2//&� ,�9�  &$� ,1�� �26� ��51�� 3�E� #%� 33E�

�&$"&/2..&*>*#"#/#))&*$&� �1�,�  &$� ���� �&>"&. '&*A� �1���  &$� �5�� �2*"�A� �1���  &$�

,1�� �2*"�A� �191�  .� ���� 	&'*(2*A� �1�5�  &$� ���� �&<&. '&*A� �1���  &$� 5�� :( )+�

��!&$� &� ����� � � � �����
�E� �=6&�)&*&"�� �"�&8$+$%�>*#)#/#)� �7�1� �*�� 5��� �2$<&))+&"�� �(>>)+/>*#)#/#)� �155�

�&<&.'&*� �*�� �,�A� �2*+'#� :(�"+"�>*#"#/#)� ��55�  &$� ��� �=6�� "E � �2/�/#8� �+$%'#%�

�1���  .� ��� �2*"��� �E� �.22)�$ "/<� �&%+�"*&� �17,�  &$� ��� �/"#'&*�� 3E� �22 �"(<>*#P�

)#/#))*2� ��,9�  &$� ,��� �#8&.'&*� #%� ��,7�  &$� ,�� :2$(2*�� �*&8&� )+)� �.".2$ &$� ��,�

���



D�*$� �9�� :($+�� �.".2$ &$�� �(>)"B6%� ��,��  &$� ,5�� :($+�� �A� ))*<8*� )+)� �$+)+(2.)<$� �R�� �
 &$� ,��� �>*+)�� �.".2$ &$�� �#>+'#%� ��C��  &$� ��� �26�� �2*+'#� �#)+"+X� #%� �/�)*2*&"�P�
>*#"#/#)� ��C��  &$� ,��� �26� #%� �5�� �(%(�"�� ]EA� �EA� �EA� �E� #%� N]L� �*&8&� "+)� �.".2$F

 &$� �1���  &$� �,�� �/"#'&*A� �1�5�  &$� ,5�� :2$(2*A� �,�� �>*+)� #%� ,�� �#8&.'&*A� �1���  &$�
��� #%� ,1�� 	&'*(2*A� �1���  &$� ,,�� �(%(�"� #%� ,�� �#8&.'&*A� �1���  &$� ,�� :($+A� �139�

 &$� ,1�� :( )+A� �1�5�  &$� 5�� :()+A� �.2#)2$ �/*� �&%$*+8&*� �����  &$� ��� :()+� #%� ,9�

�&>"&.'&*A� �-0#%& 2*/+8*)�� %+�� �#/(.&$"&*� #%� �*&8&� �2//&� ����  &$� �9�� :2$(�+*�
�1���� ��E� �.".2$ &$�� �#>+'#%� �1�,�  &$� ,��� �26A� �*&8&� "+)� �+$).2$ *$� �1�,�  &$�
,9�� �>*+)�� �� E� �2$<&))+&"�� �(>>)+/>*#"#/#)� �1�5� , <"� ))2)822*� �*�� ,19�� �)E� �$ )2$ P�

	2)�"&*�� �2.><**&"�� �*#"#/#)� �1,5�  &$� ���� �2*"��� �!E� �.".2$ &$�� �#>+'#%� �155�  &$
,��� :()+� #%� ���� �(%(�"�� �)E� �$ /#.$&� �2%&*� "+)� �2$�/&� �2$<&))+� �15�� �>*+)P� �26�

:($+� �*�� ����� �ME� �*&8&� "+)� �.".2$ &$� ���9�  &$� ,,�� 	&'*(2*�� �1E� #%� �ME� �2*+'#�
�+*/$+$%�� �*#"#/#)� �779�  &$� ,��� :()+A� �55��  &$� �1�� �&>"&.'&*�� �ME� �.".2$ &$��

�#>+'#%� �1�5�  &$� ,��� �&>"&.'&*�� ,!E� �2*+'#� :(�"+"8>*#"#/#)� ���1�  &$� ,��� �&<&.F

'&*A� ��,��  &$� ��� :2$(2*�� ,�E� �B )2$ P	2)8)&*�� �#."#)*�� �)"&**&"$+$%&*� ��,9�  &$�

G��� :()+�� ,,E� �#))2$ �>#�)&$� �����  &$� �1�� �&>"&.)M&*�� ,�E� �*<8<� "+)� �.".2$ &$� �19Q�

 *$� ���� �26�� ,3E� �.".2$ &$�� �#>+'#%� �1���  &$� ���� �(%(�"�� ,�E� �22 �"(&>*#)#/#)+&*�
��59�  &$� �,�A� ���� #%� ,5�� �(%(�"�� ,!E� �-&$�� �&%$�/2'� ��51� +� $22 �"(&2*/+8&)�� �*&8&�

"+)� �.".2$ &$� ��51�  &$� ��� �&>"&.'&*�� ,1E� �#))�P	2)�"�� �#."#)*�� �)"&**&"$+$%&*�

��,��  &$� ,3�� :( )+�� �� E� �*<8<� )+)� �.".2$ &$� ��,��  &$� ��� �&>"&.'&*A� �.".2$ &$��

�#>+'#%� �����  &$� ,�� :( )+�� ,XE� 	#%".2$�� �&�/*+>"&*� �1���  &$� � � :2$(2*�� �E��
X�E� #%���� � �*<8<� )+)� �.".2$ &$� �13��  &$� ��� �&<&.'&*A� �19��  &$� �5�� �#F

8&.'&*A� �193�  &$� ��� �/"#'&*�� X�E� �2))P�2�.(��&$� �+ &� ,���� �3E� �2$<&))+&"�� �(>F

>)+/>*#"#/#)� �133� ��"&� ))2)822*� �*�� 9���� �.22)2$ �/&� �&%+�"*&� �11��  &$� L��

�2*"��� �.".2$ &$�� �#>+'#%� �11��  &$� ,�� 	&'*(2*A� ���,�  &$� �5�� �2*+"�� �22 P�

�"(<>*#"#/#))<$� ��5��  &$� ,��� �/"#'&*A� ��5��  &$� � � �� :($+A� ��59�  &$� 1�� :2$(2*��

�� E� #%� �E� �.22)2$ �/&� �&%+�"*&� �197�  &$� ��� �/"#'&*A� �.).2$ &$�� �#>+'#%� �173�  &$

�5�� �/"#'&*A� �159�  &$� ,,�� :2$(2*� #%� �3�� �26�� �2$�/&� �2..&*�� �#>+'#%&*� �11,�  &$�

��� 	&'*(2*A� 1�� �2*"�� #%� ,9�� �>*+)�� �11��  &$� 1�� �&>"&.'&*A� �&$)&/2..&*>*#)#/#)�

�15��  &$� ,��� �&>"&.'&*�� �1���  &$� ��� �2*+��� �1E� �2$<&))+&"�� �(>>)+/>*#"#/#)� �1�,�

, <)� ))2)822*� �*�� ������ �E� �*<8<� )+)� �.".2$ &$� �135�  &$� ,7�� :2$(2*� #%� �5�� �#F

8&.'&*�� �E� �/#.2%&*$&�� �2(%�>*#"#/#)� �1�3�  &$� ,��� 	&'*(2*�� 3�E� �2*+'#� �+%'?*&*P�

�$(%�� �*#"#/#)� �19�H��13��� 3�E� #%� 3,E� �.".2$ &$�� �#>+'#%� ��,9�  &$� ,�� :()+A� �."F

.2$ &$�� :#(*$2)� ��D7�  &$� ,9�� :($+A� �*<8<� )+)� �+*/&+$">&/))#$&$� ��1��  &$� �3�� 	&F

'*(2*�� ���3�  &$� �7�� 	&'*(2*�� 3�E� �*<8<� )+)� �.".2$ &$� �195�  &$� ,9�� �26A� �19��  &$�

�,�� 	&'*(2*A� �22 �"(&>*#)#/#))&$� �19��  &$� ��� �&<&.'&*�� 3�E� #%� 3�E� �-0#%< 2*/+8&"��

%+�� �#/(.&$"&*� #%� �*<8&� �����  &$� ���� �(%(�)A� �����  &$� �5�� :($+�� 3�E� �#))2$ �>#�)&$�

�����  &$� ,3�� :( )+�� Q;A� �?.$<***%$�/2'<*$<� ��9��� Q8A��2$<&))+&"�� �(>>)+/>*#"#/#)�

�15�� :( )+A� �(%(�)A� �&>"&.'&*� �*�� ��1�� �.22)2$ �/&� �&%+�"*&� �57��  &$� ���� �&<&.F

'&*A� �15��  &$� ,7�� :2$(2*A� �1,7�  &$� ,,�� :( )+�� �#))�P	2)�"�� �#.)#)*�� �0"&**<)$)$%&*�

���9�  &$� ���� 	<'*($*A� �����  &$� �5�� :2$(2*�� 3�E� �.".2$ &$�� �#>+'#%� ��59�  &$�

�5�� �/"#'&*A� ��,1�  &$� ,9�� �(%(�)A� �#))2$ �>#�)&$� ���7�  &$� ��� :()+�� X]E� �*<8<� )+)�

�.".2$ &$� ��3��  &$� �5�� �2*+�A� �.).2$ &$�� �#>+'#%� ���5�  &$� ��� #%� �� �� �2*)���

� �E� �#))�P�2)�)�� �#."#)*�� �0)&**<)$)$%&*� ���,�  &$� ��� �&<&.'&*�� �,E� #%� �E� �#))2$ �P�

>#�"&$� ��3,�  &$� ,5�� �(%(�)A� �����  &$� ,��� 	&'*(2*A� ���7�  &$� ,��� :2$(2*�� �3E� #%� ��E�

�2*+'#� :(�)+"�>*#)#/#)� �����  &$� ,��� �26A� ��35�  &$� �7�� �2*"��

���



��4&!!����� &� -(��&��&����
�E� #%� XE� �*&8&� )+)� �.".2$ &$� �13��  &$� ��� �/"#'&*A� �151�  &$� ,��� �&>"&.'&*��

�E� �2$ "2)(/2")&)+�"&� +� �+%�2*/+8&"� �175�  &$� �3�� :2$(2*�� 3E� �#))�P	2)2"�� �#."�� �0"*"$��

���5�  &$� 3�� �>*+)A� XE� �2*+'#� �#)+"+P� #%� �/�"*2*<"�>*#"#/#)� ���5�  &$� ,��� :($+� #%�

�����  &$� �5�� �(%(�"�� �E� �) �"& �.?$ &$<�� �*#"#/#)� +� �-0#%& 2*/+8&"� �2//&� �*�� ,�1��

�1���  &$� ,��� �&>"&.'&*A� �135�  &$� 9�� :2$(2*A� �13��  &$� �1�� :( )+A� �195�  &$� ,3�� �&<&.F

'&*A� �193�  &$� ��� �/"#'&*� #%� �7�� �&<&.'&*�� 1E� �#%"+$#$�� �&�/*+>"&*� �11��  &$� �1��

:($+� #%� ���� �#8&.'&*A� �22 �"(&>*#"#/#))<$� �11��  &$� 3�� :( )+A� �*<8<� "+)� �.".2$F

 &$� �1�5�  &$� ,,�� 	&'*(2*A� �.".2$ &$�� �#>+'#%� �15��  &$� ,��� �&>"&.'&*�� �E� �22 P�

�)#&>*#"#/#))&$� �1���  &$� ,,�� :()+�� ]E� �.".2$ &$�� �#>+;#%� �17��  &$� ��� �(%(�"A�

�22 �"(&>*#"#/#))&$� �17��  &$� ��� �&>"&.'&*A� ��� � �.".2$ &$�� �#>+'#%� ��59�  &$� ,���

�>*++� ��E� �22 �"(&>*#"#/#))&$� �����  &$� ��� �#8&.'&*A� )+E� �.".2$ &$�� �#>+'#%� ��,��

 &$� 9�� :($+� #%� ,��� :()+�

�&��� ����&���'&����&��
�E� �#..)��:#$�2/"&*$&� �7�9� �+)2%� ��A�  2"&*&"� �2*+'#�  &$� 5�� �#8&.'&*�� �&$"&P�

�/*+8&*/#$"#*&"�� �*#"#/#)� �+*�� �� �7�9�  &$� ,1�� �(%(�"�� �2*+'#� �)#�"&*�� �&%$�/2'�

�7�3H�9�� �2*+'#� �/= &>*#"#/#)� �� �+ &� �,�  &$� �5�� :2$(2*� �13��� �*$$ "2/�2"+#$�>*#P�

)#/#)+&$� �1��� #%� �1���� 	#%".2$$�� �&�/*+>"&*� ��5��  &$� ,��� �#8&.'&*�� �/# &>*#P�

)#/#)� ��� ,,,�'� #%� 3�5�� +E� �+*/<*&%$�/2'<.&� �1��H��A� �2))P��� �+ &� ,�7�� �-$�0#**&"F

$+$%� +� �22 �"(&>*#"#/#))&$� �13,�  &$� ,,�� 	&'*(2*�� �.22)2$ �/&� �&%$&+�&*� �191�  &$�

,9�� �2*"��� 	#%".2$�� �&�/*+>"&*� �1�9�  &$� 1�� �2*"��� �/= &� #%� �2$"&*<%+�"<*� ��� 35�A�

�� ��,�� �2$"&*&%+�"*&)� ����� 	#)+#� �79�� �& � �+*/&$� �+. *�� ,5,A� ,5�A� ,5�A� ,59�2A� ,59�'��

�2$"&>*#"#/#)� C���� ,�1�

�%�

��� �&����� ' ������� �(��
������ ��������

�E� �.".2$ &$�� �#>+'#%� ���1�  &$� ,7�� �#8&.'&*A� ��,,�  &$� 9�� �/"#'&*� #%� ��,��

 &$� ��� �>*+)�� �.".2$ &$�� :#(*$2)� ���7�  &$� ,�� 	&'*(2*A� ���9�  &$� ,5�� �&>"&.'&*�

#%� ��3��  &$� ��� �2*"�A� �E� #%� )E � �#))2$ �>#�"&$� ��9��  &$� �5�� :2$(2*A� �2))P�2�.(��&$�

�+ &� ��5� #%� �3��� 3E� �2*+'#� �*2$ *&"�>*#"#/#)� ��9��  &$� ,1�� �26A� ��9��  &$� �7�� #%

,5�� :2$(2*A� ,��� 	&'*(2*A� �2*+'#� �#)+"+P� #%� �/�"*2*<"�>*#"#/#)� ��77�  &$� ,5�� �>*+)A�

)#))2$ �>#�"&$� �����  &$� �, � �2*"�� #%� ,��� �26�� �E� �2. .&� ���1�  &$� �,�� �&<&.'&*A�

�����  &$� 1�� �>*+)A� ��5��  &$� ,5�� �26� #%� ��� �#8&.'&*A� ��51�  &$� �9�� :2$(2*� #%� ����

	&'*(2*�� ]E� �+�/#$"#P� #%� �22$&'2$/&$�� :('+)?(.��/*+0"� ��,��� 1E� �.".2$ &$�� :#(*F

$2)� �����  &$� ���� �#8&.'&*A� �����  &$� ��� �&<&.'&*A� �#))2$ �>#�"&$� ���,�  &$� ���� �&F

<&.'&*�� �E� �&%$�/2'� #8&*�  &� �$ �2.)& &� >2"*+#"+�/&� �+ *2%� ')2$ "� �?.$&**&%$P�

�/2'&*$&� ������ �E� �2*+'#� �-0#%& 2*/+8� �2//&� D�(..&*&"� ("- &)+%"E� ��77� #%� ���1��

��E� �#<+2) &.#/*2"+�/� �?)%&*0#*&$+$%�� 	#*;2$ )+$%�>*#"#/#)�� � �E� �#))2$ �>#�"&$� ��55�

 &$� 9�� :2$(2*� #%� ��5��  &$� �9�� �(%(�"�

������ O����
�E� �2)+P�2�.(��&$� �+ &� ��5�� "E� �&$"&/2..&*>*#"#/#)� �1�9�  &$� ��� �(%(�"A� �1�7�

 &$� , � �>*+)� #%� �1���  &$� 3�� :($+�� �E� `& &)@� �$ &$)2$ �/&� �&6�&*� ��� �+ &� �1�� 00�� 3E

�#5



�<$"</2..<*>*#"#/#)� �1�1� �+)2%�  2"&*&"� ,�� 	&'*(2*�� �$ �"+))+$%� 2)� 1�� �2*"�� �����
/%)�� �&�#)("+#$� $0� ��� �2*"�� ����A� �2*+'#� )G2$"&>*#"#/#)� �*�� 1� 	#)�� ��9�'� ��93�  &$�
,,�� �2*"�A� "E� #%� ]E� �.".2$ &$�� :#(*$2)� �����  &$� ,,�� �26A� ��99�  &$� ,9�� :($+�� 1E�
�2*+'#� �#)+"+P� #%� �/�"*2*<�>*#"#/#)� ��9��  &$� �,�� #%� ���� :($+�

������ %�"���
8A�`& &)@� �$ &$)2$ �/&� �&6�&*� ��57� 88� �+ &� �1�� ���� �A� �+*2$ )2/�2"+#$�>*#"#/#)P�

)&*$&� �17�A� �1��A� ������ �/# <>*#"#/#))<*$&� ���� ,�A� ��� �1��� +E� �*2$ >*#"#/#))&*$<� �17�A�
P1�A� P��� #%� �1���� 	#%).$$�� �&�/*+>"&*� ��5��  &$� ,��� �#8&.'&*�� �/# <>*#"#/#))<*$&�
��� ��A� ,1,� #%� �11A� ��� ��7A� �� ,7�A� C��� 9���� !E� �/# <>*#"#/#)� �� ��A� ��,A� ��� ��,�� �*2$ P�

)2/�2"+#$�>*#"#/#))&$� ���1�� ME� �/# &>*#)#/#))&*$<� ��� ��5�� ���� �G �̂7A� ��� �1A� �+)� 9�1A� C� �75��
�E� �/# <>*#"#/#)� +� 31��� ��� �1�A� ���� ,��A� ��� 3�5�� C��� �55A� C���� ,*A��� 1E� �*2$ "2/�$P�
"+#$�>*#"#/#)� �17�A� �11�� #%� �1���� �/# <>*#"#/#)� ���� ,19�� ���� 5�1A� ����� ,�9A� �C� ��7��

XE� �/# <>*#"#/#))<*$&� �� ,75A� �,,� #%� ��7A� ��� ,79A� C� �,�A� C���� 7 � � ]E� �2*+'#� �#))")P�

#%� 	/�)*2*&"�>*#"#/#)� ���9�  &$� �,�� �&>"&.'&*A� �.".2$ &$�� :#(*$2)� �����  &$� ,7��

:2$(2*�� �!E� �#..($<*&%$�/2'&*$&� ���5A� ��55A� ����H,5� #%� ���7H�1�

�&'�)2%&*� �)(( �� �("+/� #%� �&'&*'2$&�
�)(+&"� &"� +//&� '*& &*&� &$ � �/+)"&!�� 	#."$+#0.� &*�#>*&""&"�  �� X0(

���



� ($�����&�����
D�2)80& &� �2)� ;&$8+�&*� "+)� �)#8& #.)2)<*�� �(*�+8"())&$<� ;&$8+�&*� )+)� �+))& "&/�"&*$&��

��
�2%2�* A� )+2$�� �;*�A� �-0#%& � ��A� 35A� �5�A�

�9�A� �1�A� �1�A� ,,��� ,�,A� ,���
�2%2�* A� �*#/(*2"#*A� �+$$+"\&� ,19�
�2)�;#).� ���
� &)2&*A� �+<#)26A� �2$ � #..&*� ��A� ���
�)'*&+� 2")&*A� �2*%*&";&� ,1A� ���
�) &* #.�;6&..&"� ���
�) &*�;8+)&� ���
�.)�%22* &$� ,���
�$ &)��)2%"&*+&"� ,9�A� ,13�
�$ &$� �/#.2%&*� ,,�A� ,�5�
�$ &*�&$A� ������� � �/#.2%&*� ,���
�$ &*�&$A� �2(*+"�A� �-�/�*+*&*� �,R3�
�$ &*�&$A� �#()A� �#$�(."+#$�0#**2))&*��

�2$ �"+$%��/*+8&*� ��A� �3�A� �3,A� �3���
�99

�$ &*�&$A� �#*&$A� �/+>>&*� ,�7�
�$ &*�#$A� :2<#'A� 	#%# � ��7�
�>#"&/&"� 7�A� 7�A� 1�A� ,�1�
�>>&)A� 	*& &*+/� �;*+�"+2$A� /)#+)&*� �1��

��MA� ,5,A� ,9�A� ,7,A� ,7��
�>>&)A� :2*%&$� 	*& &*+/A� �='.2$ � ,5,A�

,7,A� ,73
�>>&)�� �?$%&� ,5,A� ,7,�
�**&�";(�� �5,A� @�1�
�**+) �� �$/&A� �"2 .(�)<(�� ,3��
��/#� �9A� ,17�
��-)&"� 79
M�*&$2!� ))28*&%*-$�.#))&� ,15A� ,1,�
�8+�A� �%�� 2))&.22 +%�"� >*+*+)+%&*&"� �#)F

)2$ �� #%� 	2)�)&$� � *&��&� �#$�"#+*��
�0"&**&"$+$%&*� ,95A� ,9�

��
�22 &�%22* �� �/#8 +�"*+/"� ,���
�2</�;2�#�&$A� �+*(*%� 15�
�2 �&A� :=*%&$A� �&/"#*� ���
�2%&*A� �+<#)26� ,���
�2%"#*8&"� ���� ��7A� ,97�
�2$ ;#).� ���� �,A� �3A� �3�A� �3�A� ��,A� ���A�

��1A� ��9A� ��1A� ���A� ,5��� ,��A� ,�3A� ,�9��
,3c�� ,13A� ,19A� ,17�

�2$ ;#).'2$&$� ,17�
�2$ '#).%2+* � ��7�
�2$ ;#).� �#) '# � �9��
�2$%�;28&� ���A� ,,3A� ,,7A� ,�3A� ,1+�� ,�,A�

��A� ,�3
�2$%�;28&8&6� 7�A� ��,A� ,1,�
�&</A� �#*&$"B� 19
�&%+$$&'(�&"� ! 00A� 7�A� �,A� �15A� ,75

L� �<$ +B<$A� �)2(�� �57�
J� �&$ �&$A� �2)&*.&�"&*� ,���
N� �&�&*($%A� :2<#'� ,�1�
�� �+))& ;(%%&*A� �&$*+/� �77�
J� �+$ &�'=))A� �-%$+$%�+$�>&/"#*� �5��
�� �+#%*20"&2"&*� ,1�
N� �+*<;A� �$ *&2�A� �*�� ";&#)A� �+�/#>� ,7��
�� �+*/�� )+2$�� `()0�<$A� �-0#%& � �,A� ��A�

�7A� �1A� ��,A� ,5�A� ,���
N� �+2$ �� 17A� ,5��
_� �#&</A� �*2&�"� ,�7�
+� �#6�&$A� �+�/#>� ,5,
+� �#.'&*%�� ��&#$;2*")� 	*<$ �<)A� �2*)�/"*P�
6� *&*� 7��
6� �#*%&*�/#)&� ��A� 1� �

�#*%&*8?'$+$%&$� ��1�� ,5,A� � �
�*2'*2$ A� �2";+2��� �='.2$ A� �?�"%+8&*�

33A� ,�7A� ,��A� ,7�A� ,1��� ,�1�
�*2.�&$A� :2<#'A� �?%"&*� 31�
�*2$ /#*>�&)� ��1A� ����
�*&%&*(>� �22* � #%� �#�>+"2)� , , � 7��
�*($A� :#;2$� ����
�*(($A� ��A� <2$ �� 6(*�� ,���
�*-%%&*A� � 2$ � 31
�*= *&%2 &� �,A� ��5A� ���� � �,�A� �15A� �1��

+� �*= *&;28&$� �,��
J� �*= *</)$�)&*� �,3
+� �(*;I2) A� �2))\**� :#;2$� 8#$A� )E*�� �<P�

 +<(�� >*#8+$<)2)+�� ��A� 15�
]� �v)#IA� �2*-/.2%&*� �3��� ,���
�� �= /&*A� � 2$A� �?.$&*� 39�
+� �*0+&)A� 	#$"+$�>&/"=*� ,�,�
+� �=*$&;6&..&"� 73

�� ��
�2*)� �(�"28A� �8&$�/� �#$%&� �9��
�;*+�"&$�&$A� �*$#) � ,1��
�;*+�"+2$�&$A� ��� ��A� �#*%.&�"&*� 95�
�;*+�"+2$��? &� ���A� ��7A� ���A� ,,��

�� �)2(�&$A� �2%$(�� � /$ �
_� �)2(�&$A� �)(0A� �#$0<��#*� �,7�
�̂ �*#$<A� �2*�"&$�� 	<))�/?*&*� 7��
6� �*(�&�� ��A� �='.2$ � ,��

L� �P�� M�2$2!A� �#"&)� �9O
�� �22*&/+�)*$� 13
�� �&� �2.8+*/&$ &� )#))2$ P02)�"&$/&� )2$ F

'#0#*&$+$%&*� ,�,
@� �&+$A� :#;2$� �2�.(�A� �& 2/"=*� ,9��
@� �&$� )#))2$ �/&� �2$ '#�)2$ �� �>2*&/2��&�
+� ,19

���



�++;))B+*$A� �#++�+$+)/.+'&"6&$)� �31
�+�/#$"#P� �� � �2)+*)�$/� ,19A� ,�5
�#./+*/&$� ,1�
�*&+&*A� �6#.� ���
�*#$$+$%&$�� �22* � ��95
�*(*/&$A� )+2$�� :&$�&$A� �22 .2$ � ,1�� 9�
�*(&/#$A� :#;2$� �79
�-*�/(*>� �<$� ,�,
�-�+*(>A� �/*B <*� �97

� �
�%&*# A� )+2$�� �$ *&2�A� �>#"&/&*� 1,�
�+%)<*A� �*%2$+�"� ,���
�/�)*2$ A� :#;2$�� �>#"&/&*� 1,�
�)&02$);+#&$� ��3�
�)&/)*)*+"&)��B*/#"� )+XA� �,,�� ,�,�
�$%'<*%A� �='.2$ � ��1�� ,9��� ,9��
�$%&�"#0"&� 7��� 1�A� �5,�� ��9�� ����� ��7�
�+)&*A� �."�0#*82)"&*� ,�,�� ,���
�+)&*A� �.+)� ,�,
�*+*;�<$A� :#;2$A� �#'+$2$ � ��7�
�*+/�"*(>� �31A� ����
�**&'#<�� �$;.2$ � �3��
�**&)�L&A� 	2*8&*� ,99

	�
	2'&*�� �#'.2$ � ,19A� ,17�
	2)</�� �#$�(."+#$�0#*82))<*� �3�A� �95�
	2)�"&*A� �#%&$�� 7��
	2)"+%%22* � 7,�
	<))'<*%A� 	2*8&*� ,7��
	&6#� �9A� ,17�
	&.#� �9A� ,17�
M�&*$&�($ "A� �2.>&*� ,17�
	+�&;&*A� �#$*2 A� �*�� �2$ .< +*(�� P3���

7� �� �5,A� �97
	+�*;<*A� �#$*2 � �)*+<;� 3�A� �5,�
	)+$ )A� �&+$*+<;A� �/#)&;#) &*� �,�
	)+$"A� �2..&**22 � ,���
	#%A� �#'.2$ � ,9��
	#*&$+$%&$� 20� ��� :2$(2*� ��9,� 7��
	#*&$+$%&$� "+)� �"&*$� 0#*� &$)+%"� �"+))& &�

�8+$ &*� 7�
	#*�2.)+$%�'-%$+$%<$� ,1��
	#*�82*�'*# *&$&� ,,9�
	*2$)�<$A� �+<#)26A� �)<+$�.< � ,�7�
	*& &*+/�&$�� �*;2* � ,3�A� ,�,�
	*++��� �;*+�)+2$� 93�
	*+)2$ �.(�&&"� ,1:A� ,�,�
	*+�/#)&� ���
	*(&*#� ,�,
	*#/#.>2%$+<)� ���A� ,1��
	(%)�&� �&**& � �,A� �1A� 35

��
�22�&)#*8<"� ��N
�2)NA� �''&� ��7

�� �2..*)%2$* � ,�5A� ,���
�� �2* &A� :(�)+)�*22 � ,���
6� D+2* &*%22* � ,�1�
�� �2�8?*/&"� ���.� ,9,A� ,���
6� �&*)2<;�� 	*(&A� �2$%&*+$ &� ,95�
�� �<**+)�� ��&%2"� 77�
+� �+&�&�� �2$��� �-��/�*+8&*� 3,A� �5,�

�+&�&A� :&$�� �1��
�� �)2;$A� �*/+"&/"� �5��
�� �# �/&A� 	() .?%"+%� �31�
�� �*22"#*>�� �2))&A� �+ &0#%& � ,7,�

�*;$�"* � ��3
�*+.�"& %22* � D	*< <*+/� 2)E� ���
�*+.�"$+>� �)#"� �,�
�*#�.2$A� �+*/&�/*+8&*� ���
�*#"*A� �.".2$ � �71�
�*#";A� :#;2$A� �#'.2$ � ���A� �3��� ��1�

,�1
�*(''&A� �& &*� ��3�
�() '#*%� �9��
�() �.& �� �;*+�"#00&*� ��3�
�() �.& A� �#*";&� ��3�
�(""#*.�<$�� �$$<<;&� ,,��
�()"#*.�&$A� �#)+&A� �/+>>&*� ,,��
�-.$2�+&'-%$+$%� �3�
�#"�&;&�� �2 2.� �9�

��
�)22*& � �31A� ��3�
))22*& � �+%� ,�
�)2;$A� :#2<;+.A� �-�/*+8&*� +� �# '-� 35�
�2;$A� `+);&).A� �*�� �& +*(�� >*#8+$*+2)+��

�2$<&)))*22 � 75�� 15A��5�� ��A� ��9A� ,35�
�2)<;+�A� �& &*� �79�
�2)/6B*A� �2%&*.&�"&*� 95�
�2)�&$A� �& &*� �2$�&$�� �#) P� #%� �#$P�

�(."0#$�0#*>2%"&*� �3��
�2)�&$A� �/2*>*&""&*� ,�1�
�2)�"& � ��5A� ����
�2)�)< � �."� 1�A� 1��
�2)�"& � �)#�"&*� ,75�
�2$ &)��/#)&� ,7��
))2$ �/&.2%<*)2(%&)� ,5��
))2$� 2)"<*A� �$&� ,�5�
�2$�&$A� �.)�"(<0() .2%")%� ����
�2$�&$A� 	*2$�A� �22 .2$ � ,9��
�2$�&$�� :2*#'A� �/#.2%&*� �,�
�2$�&$A� :2*#'A� �/$& <*� ,5�A� ,�5�

6� �2$�&$A� :=*%&$� �5�A� �97�
@� �2$�&$A� �#'.2$ � ,1��
�� �2$�&$A� �2(*+"�� D�2*�� �*#8�.& E� ,,�A�
@� ,�5
_� �2$�&$A� �2*&$� 73�
6� �2$�&$A� �+&)�A� �=))&* *&$%� ,��
6� �2$�&$A� �+&)�� 1tA� 17A� �57�
_� �2$�&$A� �+&)�A� �/#.2%&*� ,�3�
+� �2$�&$A� ��A� �2*"$&*� 95A� �,5

���



�)2$�$A� �(.#+� 7��
�2$�&$A� �+ �&)� �2*+&� 13�
�2$�&$A� �;#.2�A� �*#8�.& � 1��
�2$�&$�� �&%2)� 77�
�2*;#&A� �#$�(.)+#$�+$�>&/)2*� �9��
))2*".2$$�� �#..&*� ,���
�2""&.2%&*A� �8&*� �7��
�2""&.2%&*A� �2*&$� ���
�2""&$� �� �#�A� �z� �  �� �;/ �
))0)*+"&�� �#*&$)2� ��A� �7�
��)& +%"�&%&*$�� �2*/& � ��5�
))&))+$%&� ,7�
�&$ *+/�&$A� �& &*A� �-�/*+8&*� 3,A� ���
�&$*+&;�&$A� �;*+�"#00&*A� �?8&*� ,,3A� ,,7�
�&$*+<;�&$A� �+.#$A� �#) '&"6&$"� ����
�&$*+/�&$A� ��� :z� �='.2$ � ,��A� ,�1�
�&$*+/�&$A� �& &*A� �+2$ �� 17�
�&�"#� A � � ,�,�
�&")2$ �� �2*+2$&A� ��9�
�&")2$ A� �2�.$�� ��9
))+))&'*2$ )�&$A� ))+))&'*2$ "A� �22 .2$ � 3,
))�)&�"& � ,�9A� ,�5
���$ �&A� �2�.$�� ,��
�6().2$ A� :&$�� �1�
�#'&A� �+ �&)� ���
�#'&A� 	*�A� �&$�.2$ � ���
�#00.2$ A� :�� �71
))#00.2$$A� �� :z� �+%2*02'*+/2$"� 77�
�#00.2$$A� �&+$*+<;� �+<#)2+A� �>#"&/&*� 1,�
))#00.2$$A� �&$*+/� �+<#)2(�A� �>#"&/&*� 1��
�#00.2$$A� :#;2$� �;*+�"#>;&*A� �>#"&/&*�

1�A� �57
�#) &A� �."�0#*82)"&*� ,�,�
�#) &$ &*A� :#;2$� �'&*;2* "� 7�A� 1��
�#).A� �& &*� �79�
�#).A� �& &*A� �='.2$ � ,���
�#�>+"2)&"� �3
�#8.2$ A� �/+'�.6&%)&*� ,17�
)+$ "�� �&#*%� 	*& &*+/� ,�,�
�(+"0&+ )A� �)2(�A� �2$ � #..&*� ��7�
�($�&22� ��3
�� �($�&'-� �#..($&� ��3A� ,�5A� ,��
�8+ A� :2&#'A� �/#.2%&*� ,�5
))�+)&;6&..<)� 7�
�-) & 2)&$� ,1�A� ,��
�&$A� ))&$ *+<;� ,,3
�=&%A� �"-%%&A� �2$ � #..&*� ��
))=6'-%22* � ��7
�=�&*+&;A� :#�)+�*22 A� �2$ � #..&*� 75A�

��A� ��9A� �33A� ,�5A� ,35A� ,3,A� ,���
�&�"A� �8&**&"+>*#/(*2"#*� ,95

��
� 2�.)$ <� ,�5�
� $&"�>)2 �� ��
�8&*�&$A� �+<;&)A� �22 .2$ � 3,A� �79�
�*&$&$A� �+&)�A� �#*%.&�"&*� ,1�
�8&*�&$A� �+&)�&$� 1,

�

: �
:2<#'�&$A� �+&)�� ,��
:&$� 2""&*A� �+)&$� �1,�
:&$�&$�� �$ &*��� �*?�/#.2%&*� �1��
:&$�&$A� �$$2� �2*+&� 9��
:&$�&$A� �*?$ &8+$�'*?$ &*� ,���
:&$�&$�� ��2/A� �)2%"&*� ,�5�
:&$�&$�� :2<#'A� �#*%.&�"&*� ,1A� ,��� 3,A� �9��

�7�
:&$�&$A� :&$�� �/*? <*� ,5��
:&$�&$A� �2 ��� �$& /&*� ,�,�
:&$�&$A� �)&� �5,�
:&$�&$�� �& &*� 9��
:&$�&$A� �& &*A� �#))&*� ,��
:&$�&$A� �+.#$�� �*#8�"� $C4�
:&$�� �.& � ,93

A� :&*$'2$&%2 &��$,� � �15A� ,�5�� ,�,�
:&*$'2$&�"2"+#$&$�$/� �
:*.�)$'<*+� E*,� ,1,�

J� :#<;+.�*$A� �$%&$+#*� ����
+� :#;2$�&$A� �?*&*A� ))+))<�"< � ,1��
]� :#;2$�&$A� �+.#$A� �/*? &*� �1��

:#;2$�&$A� �/#)&)?*&*� ,7��
J� :#�&>;A� 	*& &*+/A� �/#*�"&$�0&6&*� ,,3A� ,X��
N� :(<;(.�&$A� �+))2* ;#) <*� ,3��
'� :(&+)+$%&�� �2*#$+� 7��
6� :($+#*A� �='.2$ � ,�1�
N� :($%&*�&$A� �2$ +$�>&/"#*� ����
N� :# &*$&� ,�,�
�� :=*%&$� 2))&*A� �+*";&� �5��
�� :=*%&$�&$A� �#%"*-//&*� ,9��
Y� :#*%<$�&$A� �;*�A� �*-%%&*� ,1��
�� :=*%&$�&$A� 	#*>2%"&*� ,7��

:=*%&$�&$A� �2*�A� �*"&�+� ,7,�
:=*%&$�&$A� �2)"&A� �/*? &*� ,�,A� ,���

@� :=*%&$�&$A� �&"&*� �$(%$$* A� �='.2$ � 9O
��� � ,��A� ,�5

��
�22)($ A� �*2$ 2��+�"&$"� �15�
�22�A� �&*.2$A� �))+$%�=� �7��
�2><))2$%22* &$� ��A� $,/� � ,7,�
�2>&))2$�"*? <� ,91A� ,7P��
�2"#)�/� �+*/&� $�; �

���2"#)�/� �/#)&� ���� �3�
�<))<*.2$$A� �+#)#$<<))+�"� ,95�
�<.>A� �"+0"�>*#8�"� $/� �
�+ ;28&� ���A� ,�,�
�+ $2//&$� ,�5�
�+<;$A� ��� �z� 	2'*+/2$"� ,1,�
�+) &$� ���
�+$ ;&2)&%2 <� D�&))&.%2 <E� �,3A� �15
�+$%#A� �+�/#>� �9
�+*/&%22* &$� �9�
�+*/&�"*? &� �,
�+�'-A� �;*+�"&$A� �$& (&*� ,,�
�6(�<� �22* � �,

���



�6?*A� ��� �2$/ +*&/"=*� 7�A� �$C4�� ,�,�
�6?*A� �8<**<)��2%0#*<*� ,7{A� ,�5�
�)&+$A� �+*/& #..&*� �,�
�)<)$�� �&%2"� 77� G
�)#�"<*%2 #� �,�A� �15A� �1��� ,75�� ,�,�
�)#�"&*8?$%<)� 1,A� �9��
�)#�"*&"� �,� "0A� ,��� ,7�� 9,A� ��� �,�� D7�� �7�� +�

�71A� ,7�
�$( �&$A� DG�;*�A� �?�"%+8&*� ,7,�
�$( �&$A� �& &*A� 	2))+%0#*�"2$ &*A� )�2$ �̂�

0+�/2)� 99�� 97A� 9�A� 9��� �5�� �5�A� ,,1�� ,��� _�
�$(")+�� �2*#$� 15A� ��9�
�$(""+�� �&$�%*&8&� ���A� ���A� ,19A� ,17�
�$(";A� �&;&+.&*22 +$ &� ,�3�
�$(";<$'#*%� �*&8�/2'� 7�A� �51A� �5��� ��,�

�31�� ��,A� ���A� ���A� ��7A� ��9A� ����� ,��A�
,��A� ,�9A� ,17�

�$(";<$'#*%� �2*/� ��3�
�#)'-&�� 	2'*+/�'&�"-*&*� 95�
�)#�+<*�#&$� 00+)�
�#$ &$�&*+$%�02'*+/� ,1,�
�#*"� #8&*� �2*+'#� �,3A� ���A� ,77A� ,���
�#*(>A� �#)+"+0() .?%"+%� ,1��
�*#%A� �$ &*�A� �*#/(*2"#*� ,,,�
�*2%A� :2<#'� ,,,�
�*2%&*$&�� ��1
�*2%;A� �*+/A� �#..+"&*&)� �75A� �7��
�*2%�8+%� ��1A� ����
�*<..&*A� �$ &*�� �77�
�*&."$&*A� )+2$�A� �#'.2$ � ��7�
�*+�)+$&)($ � ,��
�*#%;A� �"+0"2.".2$ � ��A� �5�A� ,39�
�*?..&*A� �2�.(�� ,�7�
�*?$/<*(>� 93
�*#-<*A� �;*�A� �#'.2$ � 19�� ��1A� ,9�A� ,��
�*=-&*A� �2$�� �;*�� ,�7A� ,��
�*=-&*A� �&$*+/� �;*+�"+2$� ��,A� ,7�A� ,��
�*=-&*A� �&*.2$� :&$�&$A� �-0#%& � �1
�*=-&*A� :#;2$� 7�A� ,�1
�*=-&*A� :#�&>;A� �2%&*� ,�3
�*=-&*�� �&%2)� 77
�# /#$)*#)� �,,
�#))<A� �$& /&*� ,71

��
�2$%&A� �*.2%&*A� ,�9�
�2$ '#�"$$ <$�� �>2*&/2��&� ,19�
�$$%&%2 <� D4�"&*%2 &E� �,3�
�2$%&)?$ &*A� �+&)�� 1�� �
�2*�� �# /&*� ,���
�2*�&$A� �2$+&)A� �/#)&)?*&*� ���
�2*�&$A� �2$�A� �=.*&*.&�"&*� 11�
�2*�&$A� ��� ��A� �& 2/"#*� 3,A� ,9��
�2*�&$A� �2*&".2%&*� ,71�
�2*�&$A� �+&:�A� �$& /&*.&�"&*� ,,1�
�2"+$�/#)&� 1�A� 8AA� ��A� �,3�
�2(*+ �&$A� :2&#'A� �-�/*+8&*� ,9��
�2(*+"�&$A� �& &*A� 	#*>2%"&*� �73

"P<&%22* �� �2*��� �#$�(."+#$�0#*>2%)<+�
�37A� �3��

�&%2"&*$&� 79
)�&;$�� �#$0&*&$*<.2 � �59�
)R#$#*2� �;*+�"+$&� ,7��
)2B.#*2� �;*+�")$<8#E� ,���
�+$ A� �2 2.� ,,�A� ,�3�
�+$ A� �& &*A� �#'.2$ � 99�
�+%'?*<*)2(%<"� ,5�A� ,���
)2 )2$ P�$)�"&$+� �++)"�"+ &$ &� ,9��
�#))2$ X� ))2$(*)�P� #%� )R+.)'*(%�'2$/� ,19�
�#))2$ �� �>2*&P� #%� �22$&'2$/� ,19A� ,�5�
�#))2$ �'2$&$� ,17
�#))2$ �_�E�"&$� ���� ��1A� �9,�� ,�1A� ,�7A� ,�1A�

,��A� ,95�� ,7��� ,17�
"2*&$"X� �*-%%&*+� ,1��
�#*&$X�� ��� ��A� �#'.2$ � ,19A� ,7��
�($ A� :(*#'� �79
�($ 2;)�� �."�0#*82)"&*� �1�A� ���A� ,�1�
�($ 2;)A� �#'.2$ � �5�A� ,7�A� ,�5�
�($%;#).� ��1A� M�9
�(""&*.2$$A� �*+ &$&/A� �( #)>;A� �+*(*%�

7�
�-//&A� �&$*+/� ,7,�
�-//&A� �/$& &*.<�"&*� �1��
�-$%'-<A� �#8)A� �2>&))2$� ,��A� ,7��
�b"\#IA� �'&*�"� �5,
�|)\#IA� �"+0"2.".2$ � �,A� ��A� �9A� �7A� �1A�

��� ,,�
)?�#<N� �)&� ,��A� ,99

��
�2 � 2""&*A� :#;2$$&� 9�
�2 �&$A� �+&)�A� �?8&*� ,73
�2%)<.&*� ��3A� ���A� �59A� ,�3
�2%$(��&$A� �)2(�� �1�
�2*<;&*A� �"$"�*22 +$ <� ,1�
�2*<;&*�� :('+)?(.�)&%2"� 77
�2*%*&";&A� �*#$$+$%� �,A� ,�
�2*+'#� �2.>.=))&� �,,�� ����� ���� ����� ���
�2*+'#� �)(#� ,��
�2*+'#� �2 &%2$* � 1,
�2*+'#� �/#8� ,�,
�2*+'#� �(�/<*0$'*+/� ,1,
�2*+'#� �*?)2�";2$ &)� ,13
�2*+'#P)�**+%'2$<$� ,11
�2*+<$)-�)� (2.>.#))<� ,1,
�2*/& &*� ��5
�2);0&��&$A� �#8&)A� �2$ �)+$%� #..<*� ��A�

�71
�&+$</<A� :(�)))�*22 � 79A� ,1�A� ,�5�� ,���
�&))&.%2 &� ��� � �51A� �,�A� �15A� �1�A� ,9��
�&$ &)A� �)+2�� ,���
�&*"&$�A� �(*&*.&�"&*� �51A� �5��
�&-&*A� �2$�� :2*%#$A� �-0#%& � �1A� 97�
�&-&*�� �&%2)� 77�
�+<;&)� �?*/.<�)<*� ,5

��	



#��+ ")#)+2$ �� �$ *+� � � �)&/"*+<+"&"�0#*�-F
$+$%� �,�

�+//&)�&$�� )($�� �1�
�+$ �"A� �>#)*$*� �1�
�+$ �"A� )+2$�� :&$�&$A� �-0#%& � �5A� ��
�+$ �"&$� ,1�
�#%&$�&$A� �''&� 71
�#%&$�&$X� �&%2"� 77
�#;*A� �'&*�")#6)#2$"� ���
�#)/)&�� �&;&+.&�"2)�.+$+�"&*� ,��
�#$"*#��+A� )+2$�� �,A� ��A� �9A� �7A� �1A� ���� L
�#*"&$�&$�� �='.2$ � ,��
�(�&$'&*%�� :( +";� 9�
�(�&$'&*%A� �*.2%&*� �1�
�(�&(.�%2 &� 7�A� �5�A� �,5A� �15A� ,9�A� ,�5�

,��
�(��&A� )+2$�A� �=.*&*.&�"&*� ,���
�((�A� �*�� .& �A� �-%&;(�)?%&� �5�
�=))&*A� ��*2(�A� ,,"A� ,,7�
�=))&*A� '+*/& #..&*� ,�7�
�=))&*A� �;*+�"&$� �+&)�&$� ,,��
�=))&*A� )+2$�� �2$�&$� ,7��
�=))&*A� :2<#'A� �-0#%& � �,A� 19A� 17A� �5�A� ,�7�
�=))&*A� :#;2$A� �='.2$ � �97A� �1,�
�=))&*A� �#$�(."+#$�'&)6<$"� �9��
�=))&*A� �#*&$"\A� �='.2$ A� &))%&*<"� �#*F

%&*� ��9A� ��1A� ,9�A� ,�1�
�=)+<*A� �2";+2�A� �='.2$ � ��1A� , 1�
�=))&*A� �2�.(�A� �+�/#>� �,A� ,�1

��

�'-<A� �$$2� �1��
�)�&$A� )+2$�� ,,5�
�)�&$A� �)&� �5��
�)�&$�� �#"&)� ��5�� ,5,�� ,5,A� ,1��

6� �)�"*(>� ��5�
6� �*&'-� ��

�B;#).�� �"+0"2.".2$ � ,1�

��
�Q22*(>� ���
�" <*� 2))<*�� �)�&� ,���
�+ &*� $")<*�� �#0+&� 71�

�� �& &*�&$A� )+2$����=..&*;2$ )&*� ,��
�� �& &*�&$A� :&$�A��#*%.&�"&*� ,1�� ���

�& &*�&$�� :&$��� �2*-/.2%&*� ,�5�
A� �& &*�&$�� �$( � �79�
@� �& &*�&$A� �2";+2�� ,�,�
+� �& &*�&$�� �#*&$��5�
_� �&"&*�&$�� �2%&*�1�
@� �&"&*�&$A� �2*"$&*� ,���
+� �&"&*�&$�� �$�>&/"#*� ,�1�
_� �&"&*�&$�� �2�/+$02;*+/2$)� ,1,�

�&"&*�&$�� �#*&$�� �#) /#$"*#))=*� ��,�
�0&+00**�� �*2$ +$�>&/"#*� �17�
�;&+00&*A� :&$�A� �#'.2$ � ��1A� ��1�
�+$%&)A� �*#��&*&*� 7��
�+$%&)A� �*.2%&*� 7��
�#%&�/#)&� ���
�#)-B<$<A� �2.>&*� ,17

�2/�/#8� t�A� 1�A� 1�A� ��A� ���A� �,,A� �,7A� �,���
��5A� ���A� ��,A� ���A� ���A� �91A� �9�A� �9���
���A� ��1A� ���A� ,�9A� ,�7�

�+&)�&$A� �$ &*�A� �2*/8#%)&*� ,�7�
�+&)�&$A� �2$+&)� �79�
�+&)�&$A� ;+')+$%� ,,��
�+&)�&$A� :&$�A� �*�A� �2$ .& )<(�� 7��
�+&)�&$A� :=*%&$� ,�9�
�+&)�&$A� �()0A� �&**& �0#%& � �,A� ,�5�
�+&)�)*(>� ���A� ��7A� ���A� ��1�
�#* '-A� �2*%*&";&� ,7,�
�-� �)#�"&*%2 <� 7�A� ,��A� ,�,�
�-� 4�"&*%2 &� ,�9A� ,�,�
�-/='+$%� 1��� ��A� ��A� ��A� �,�A� ��5A� ���A�

���A� ,��A� ,�7A� ,9�
�-/='+$%� �#�>+"2)� 1�A� 1�A� 17A�1�A� �5�A� ,7,�
�-�"& � 7��� 1,A� �7�� �,7A� �,�A� ���A� ��,A� ���A�

���A� �91A� ��5�� ,51A� ,���
�=**&'2))&� ���
�=**&%2 &� �7A� ���A� ��7A� �,5A� ��9A� �9,A�

�99A� �77A� �71A� �15A� �1,A� �1�A��1�� � ,5,��
,97A� ,9�A� ,75�� ,���

�=**&;28&� ���A� ,��A� ,�5A� ,�,A� ,���
�=**&.2*/� �9��
�=**&� �#�&� ���A� ,15�
�=**&>#*"� ,5
�=**&� �=� 71A� ��,A� 555A� �,5A�5A5

�#�";(�&"� ,c1�
�#(<)�#$A� �2$�� ��5�
�*<&$A� �'&*�"� �97�
�$&�"&%22* <$� �15A� ,7��
�*&�"#� ,�,

vP
v82 <A� �2*)� �$"#$A� /%)�� �%&$"A� �#'.2$ �

77A� ,1�A� ,�1
v82 &� B� �#�A� ��� ��� �1�� � ,19A� ,�1A� ,���
v82 <A� �(�2$$&� 77�
v82 &A� �2*)� 77

��
�"22 ;(�&)� �7�� ""A� ��,� � �51A� �,�A� ,9�A� ,1��
�22 .2$ �82&$%<"� �9��
�"2'<$A� V�"+0"2.".2$ A� �*&8&� �1A� ����
�2�.(��&$A� �)$"�*22 +$ &� �5,�
�2�.(��&$A� 	*& &*+/� 9��
�2�.(��&$A� 	*+"\� ,1��
�2�.(��&$A� �2)\A� �2$ .2$ � �,�
�2�.(��&$A� �)&A� �2$ �/&.2%&*� ,,,�
�2�.(��&$A� �;<)$;#) "A� �22 .2$ � ,5�
�2�.(��&$A� ���A� �2$ �/&.2%&*� ,�7�
�2�.(��&$�� �$/&A� �/#80#%& � ,���
�2($A� �2�.(�� �79�
�&2)�/#)&A� �&$� >*+82"&� ;�� � �

���



�&).&*A� �)#(X� ,,,�
�&+.&*A� :#;2$A� �#'.2$ � i�+�
�&+.&*A� ' $ A � �#'.2$ � ���A� ��1�
�&+.&*A� �2";+2�A� �-�/*+8&*A� �&$&*&� �-P� N

0#%& � �5�� 3,A� 13A� ����� �9�A� ,+)A� ,0L_� _�
�&/#$82)&�*&$";6&..&)� �5�
�&�&$ 2)A� :2<#'� �2(*+"�MEEA� �2$ .2$ � ,1�
�&$�)*(>X� �$/&A� �**&�"0#*82*&*� ,,7�
�&8&$")#IA� �;*+�"+2$� �+")&8A� �*&8&� ,,"�
�<8<$))#IA� ��� �E�� ;U�� �*&8&� �59�
�<8�;2)&.#�&� ��3�
�&8�;2)&8&6� ��3�� ,�,�
�+&%&)�A� �#$�(.))#$�/#$"*#))#*� 11�� 1��� �95�
�+&%&)��� )2$ � #..&*� i�E
�#�&$%2 &� ��5A� �1�A� �15
�#�&$/*2$ ��� :#*%&$� �75A� �7�� N
�#";A� �*2<�"� ,,�
�#";A� �Q�� ��A� �#*&*� #%� �)#//&*A� �)A� �"+A� Y�

�1A� ��A� 55
�( /#;+$%A� �2.>&*� ,17�
�( #)>;A� �&%+.&$)�/+*(*%� ,�5� A
�- �.2*/&�/#8&$� ��5A� ,�,A� ,���
�-&A� �&$*+/� �#*&$�<$� ,7�� +
�# '-� ,3�A� ,�A� �1A� 35A� 7��� �7�� �,1A� �3�� G�

�55A� ��9�� ��7A� ,51A� ,��A� ,�9�� iM3

��
�2/�/='+$%� 75A� �7A� �,7�� �,1A� �,�A� ���A� ��,A�

���A� ���A� �15A� ��5A� �5�A� �55A� ��1A� ,51��
,�9A� ,37A� ,19�

�2)"8+%� �55
�2($"&A� �#))&*� ,17A� ,�1�
�<;+<))A� �+".&�"&*� �95A� �75�
�<;.+ "A� �>#"&/&*� ,37�
�<;#>>&A� �+))2* ;#) <*� ��5�
�<;*q &*A� ��� ��A� �#'.2$ � ,7�A� ,�1A� ,���
�<;()"\A� �;*�� �+<;<$'*#<;A� *&�+ �� �2>&)F

)2$A� �& 2/"#*� �,A� ,95A� ,9�A� ,97�
�<;)&+0&*A� �+".&�"&*� �9��
�<<;(�<$A� 	#*>2%"&*� ,���
�<+ <)+$� 1�
�&)"$&*A� �2$�<)2&*&*� ,95�
�) &$+(�A� � 82* A� �#'.2$ A�  +%&*&"� �#*P�

%&*� ��9A� ��1A� ,71A� ,���
�) &$+(�A� �$( � �*& <$'&*%A� �#'.2$ A�

�""&$ <* &>("<*<)A� �+%� 2%�.2$ � ,�7A�
,9�A� ,7�A� ,19A� ,11A� ,���

�) &$+(�A� �& &*A� �2$ &)�'&"6&$"� ,�1�
�+ �&)� �$& /&*�� ,3�
�+&*�"& �� �+&)�A� �-0#%& � �1A� ��A� ��A� 39A� 9�A�

75A� �1A� �55A� �33A� �13A� ��,A� ���A� ���A�
��7A� �51A� ,�7A� ,,�A� ,�5A� ,9��

�/+..+$%<� �5A� ��A� �,�A� �,9A� ,95�
�/+..+$%<� �+*/&� ,9�A� ,75�
�/#)&*� ��
�/#.2%<*)$(%<"� ,57A� ,5��
�/#8$�&�� 79A� ,�5

�/*+8&*A� :#*%&$� �79�
�/*+< &*)2(%&"� ,59A� ,5��� ,�5�� ,�,�
�/"�� �)*%+))&�� �2>&)� 15�
�/#**+$%<� ,�,�
�)2%"&;(�A� #00&$")+%"� �,,�
�)#��<� ,,�
�$+) "A� �& &*� �2(*+"�&$� �71
�+$+")+A� �2$�A� �**&�"0#*82*&*� �5�
�.+";�� )P2*��� �#'.2$ � �9�
�$& /&*A� �2$�� ,�,
�$& /&*A� �2�.(�� �1�
�$< /&*)2(%<)� ,51A� ,5�A� ,�,�� ,���� ,,1
�#<+2) &.#/*2"+�/� 	#*&$+$%� ,1�
�#..&*�� �-0#%& �� :(�"+"�*22 � 3,
�#$$-A� �2>&))2$� ,��
�>+)+&.2$ �/*#%<$� � � �
�"�� �+*%+""&� �2*/& � ��5
�"�� :#*%&$�� �#�>+"2)� 71
�"�� �& &*�� �2*/& � ��5
�"22)A� �+&)�A� �#'.2$ � �3�A� ��1
�""0 )� �2.'#*%� ,�1
�"2($+"0%A� �#%$&>*?�"� ,��
�"<$#IA� :#&;(.� 	*+ &*+&;A�� �<*�"*(>� �7�
�"+0"�'+')+#"&/<)� �5�A� ,��� ,9�
�")0)�+$(�<<"� ,55�� ,9�A� ,�,
�"#//&.2*/<� ,��
�)#//<.2*/<� �20"�"2)+#$� ,1,
�"#00&*A� �2"(� �1�
�)#*%22* A� �2$ � #..&*� ,,�
�"(''&/='+$%� 7�A� �7A� �,7A� �,�A� ���
�"#*</A� :2<#'� )'�&$A� �#*%.&�"&*� ,�A� �77A

�7�
�(;*A� 	*& &*+/A� �.)��/*+8<*� �51A� ,7��
�(;*�8<6� �,5A� �15A� ,5��� ,��A� ,55A� ,1�A� ,�5�
�(//<*)2'*+/&$� ,1,A� ,�5�� ,�0�� ,�3�
�()\'2<)+A� �;+)+>� 8#$A� �02)�%*<8<� �75�
�8<$ <;6<.� 7��
�8&$ � 2)"<*A� �$%&*� ,�,�
�8&$ �&$A� �#*<;2* � �77�
�8&+(/</*+%<$� ��A� ���A� ��5A� �9��
�- 0-$�/&� �2.>�/+'��&)�/2'� ,17�
�-%&;(�&"� 1�A� 1�� 1�A� ��,A� ,71�
�"<  +$%<� ��5
�#;#))� ,,A� �5,A� ��7�� ��9A� ,��A� ,39
�#;#))� �+*/� �,A� �1A� ��
�#))+$%A� �#'.2$ � 75
�#$ &*'#()<82* � ,�,
�#$ &*%2 &� 37�� 90�� 91�� 7,A� �3A� �,�A� �9,�

�99A� �71A� �1�A� ,�5�
�#$ <*+$#)+<� ,7��
�#$ &*�#� � � � � ��,A� ��3A� :��A� �99�
�#*&$� �)&+$�.< � ,93�
�#*&$�<$A� �#*&$A� �#*%.&�"&*� ,1�� 9�A� ����

��7A� ��7A� ,9��
�#*#A� �#"&)� ,1��
�#*(>� ����
�#�)*<;28&$� �,�

���



��
�"2%&*$>� ��5�
�22*X� �9�
�226)*$>� D�;*+�"+2$��2* &E� �1�
�$ )**)� ,1��
�&/$+�/� �/#)!� ����
�'�!"*(>A� 	#*82)"&*� ��,�
�;#.�&$A� ��� ��A� �=602'*+/2$)� ,�1�
�;#.�&$A� �*+/A� �-�/*+8&*� ��A� �9�
�'#*A� �*-%%&*+&"���� �
�;#*$+$%�� �$%.)&*� ����
�'#(�+%A� �2*)A� �='.2$ � 77�
�'�*2$&A� )+2$�� �77�
�;*2$&A� �##�#."+#$�0#*82)"**� �9��
��.($ A� �*#/#*2"#*� i���
�#+)A� ��+ �A� �='.2$ � ���� ���� 9�A� ��)+�� �����

��,�� ��7A� ,��A� ,�5�� ,���� ,�5A� ,���
�#//*+=//&"&//*$� �� � �
�#. 2%&� ��,
�#.%2 &� �3A� �51A� �,�A� �15�� �1�A� ,�1�
� # . )� �1�� ,9A� ���� 3��� 9O�� ��A� �,�� �9�� �59��

��7 A� �,9A����� � �15A� �11A� �1�A����� � ,,���
,��A� ,95�� ,97A� ,�9A� ,�7A� ,���� ,�,�

�*&/2$"&$� �11A� ,3�A� ,�,A� ,�,�
�*+)#�($� ����� ,1�A� ,1,�
��.$�&*$($ A� �;*+�"&$� ��

:�

K� % & ( �  " � � � � ,�1
% & ! !  � � � � . � =�/�-� � � � � � � � � � � � � ,5 .� ,1�

K� % � � � � ( � � � ! (  � � ! � ,5��
@� % � & � ! 7 � � � � � � . � ! A � � � � � � � � � � $ � � ! � � � � �5�
�� %  ! � ( � . � � ( � " & � 7 � �� � % ( � � � � ! ( 4 � & " � ,1, . � ,1��
@� % � $ � � . � 3 � ! ! ! ! � ! ? � � ( � � � � � ,5��
@� % � $ � � ! (  � 2 ! � ,51. � ,57

@� S ( ! � ' � � M � � � � � � ����
�� S � � � ! � � T � � � & � �5��
U� S � � � � � � . � � & � " � 5 � ,1��

S � � � � . � � " � $ � & � � � � , B ��
S � � ! � 2 � . � T � ! 2 � . � � ( 5 � ! ! ( � � �� � � ,,� � � ,�� .� , !� V�

�� S � � ! � � � � � � ( � � � � ,���
L� S ! 2 ' 0 � ! � . � � ! ( � � � ( ( � � 7� .� 1��
�� S & 2 ' 0 2 ! � . � � ! & � � � � � 5,�

S � & " � . � � ( ! � & ! ! � � � " & �  � � � ,5��
V� S & ! � � . � � � � � 2 � � $ � � � � $�SJ�

S & ! ' @ � ! � . � ��� � ,�5�
U� S & ! ' @ � ! � . � � � 4 ( " M E � & 4 � & " � � � � ,71�
L� S & ! ' @ � ! � ? � � � � ( � � �* �
&� S & ! !  � � % � $ � � � ,,� .� ,�5�

S & ! !  � � � � . � T � ! � � . � - ( � $ � � � ,7��
S ! � ! ' 2 � � 4 � � � . � � ( � � � & � 5��

K� S & $ � � . � � � � � � & � . � ! A � � � 15�� ,�1�
V� S � ! ! � � � � . � � � " � ! �  � ,5��
�� S � ( � � � ! . � * � � � � ( ! � �9�

�)c�"2$ A� �2</A� �&$�.2$ � ��,
�*$&A� �$$&� ��9� �� ��
�*$&A� � 2*%&$� 71�
�*$&�� �$( � ����
�*�+$A� �2>&))2$� ,�,

��
�2)&$"+$A� 	*/�� ,9�
�2+&$"+$&*A� �-0#%& � ,9��
�2$ $&"X� ��5A� �M
�&$�"*&.2$ A� �#*"&$� ����
�&*$&*A� �'&*�")=6"$2$"� �7��
�&�"&*'#*%� ,�,�
�&�"&*'*#� ,,��� ,9,
�&�"&*%2 &� ��� � 37A� 1,A� ��3A� ��7A� �,��� �9,��

�97A� �7�A� ��5A� ,3��� ,75A� ,1,A� ,�,�� ,X���
,�5A� ,�,�

�&�)&$$2))&� ���

� &�� �+&)�� :*$ �<$� ,5�

;�
i2'&)A� :#�&>;A� �='.2$ A� ��1�
i&(";&$A� �."�0#*82)"&*� ,3��
i+&*�&$A� i&))2� 3��
i#$&*& $+$%�/#*>�&)� ���

5 �
��)&*%2 &� 1�A� ��������� � ��,A� ��3A� ��7A� �,�A�

��,�� �99A� �15A� �1�A� �1��� ,39A� ,3�A� ,7,��
,7�A� ,13�� ,�9�� ,�1�� ,��A� ���� � ,�5A� Z :�

��"&*� �#))&� ���A� ,15�
��)&*>#*)� ,5A� 37�
��)#0)&� ��3�
��)*&� �2$ &8&6� ,��

� � � � � ) 	 � � L
�+$ � �� �+ &� �35� �"22*@� M�+*/&$� &*� $(� $ &$� ) Q*!�� �&"� &*� /($� �+*/&"22*$&)��  &*�

&*� $ &$� �*J� �#.� �+))& &"� �+ &� ��� 8+�&*A� &*�  &*� &"� �*� �� �>+ �&$� 2)� ��"%28)&$�� H�
�+ &� �11� �"22*� $# &*� �+))& &"@� �*?�"&�"+&$� �/() &� �"22� �)#�"&*%2$%&$�� H� �+ &� ����
*2 &*� �+))& &"� �"22*@� �/+..)$%&%2 &A� �/() &� �"22� �/+..)$%&�

�+$ � ��� �+ &� ��,A� 1�� �+$+&� �"22*� �9�9A� �/() &� �"22� �9���� P � �+ &� ���A� �+$+&� ,�
�"22*@� M�2$ +!A� �/#) &� �"22@� �2$ X�

���


